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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.238 da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de promover sua suspensão, pelo período de 30 

(trinta) dias, conforme requerimento da Parte Exequente sob Id 16605381.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Declaratórios sob Id 16608721, interpostos pela Parte Requerida; II) intimar 

a Parte Autora, ora Embargada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.023, 

§2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002863-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GOULART (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ GOULART (EXECUTADO)

NADIR TEREZINHA BUSATTA GOULART (EXECUTADO)

 

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

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

da dívida ou oposição de embargos pelos executados Nadir Terezinha 

Busatta Goulart e André Luiz Goulart, conforme Diligência de Id 15863134; 

II) intimar a Parte Exequente para manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito, inclusive em relação à não perfectibilização do ato citatório de 

Osmar Goulart, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004071-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON COELHO, vulgo "Miltinho JJ", (RÉU)

JAIR JOSE GONCALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004071-97.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): EDISON MARTINS GOMES Advogado(s) do reclamante: 

SUETONIO PAZ RÉU: JAIR JOSE GONCALVES e outros Vistos Trata-se de 

Ação de Interdito Proibitório c/c pedido liminar ajuizada por Edison Martins 

Gomes em face de Jair José Gonçalves, vulgo “Jair JJ” e Milton Coelho, 

vulgo “Miltinho JJ”, todos qualificados na inicial. Narra a inicial os seguintes 

fatos: “O Autor é legítimo possuidor e proprietário de 02 (duas) área s de 

terras abaixo discriminadas, onde mantém desde o ano de 2000, portanto 

há 18 (dezoito) anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis, 

situados na 1ª Vicinal Norte, Gleba Alta Floresta/MT, neste Município e 

registrados no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta sob a matrícula nº 2.041, livro nº 2 - J e matrícula nº 2.018, livro 

nº 2 - J (doc. em anexo), a seguir descritos: - Matrícula nº 2.041, livro nº 2 

-J: Lote Rural nº 34/1 A, com área de 25,215 ha (vinte e cinco virgula 

duzentos e quinze) hectares, situado na Gleba Alta Floresta, Município de 

Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, com os seguintes limites e 

confrontações: do marco 01 ao marco 02, rumo 65º00’ NW, distância de 

615,00 m, confrontando com a 1ª Vicinal Norte; do marco 02 ao marco 03 

rumo 25º00’ NE, distância de 410,00 m, confrontando com o Lote 34/1B; do 

marco 03 ao marco 04, rumo 65º00’ SE, distância de 615,00 m, 

confrontando com o Lote 35; do marco 04 ao marco 01, rumo 25º00’ SW, 

distância de 410,00 m, confrontando com a 1ª Vicinal Oeste, como provam 

os documentos anexos. - Matrícula nº 2.018, livro nº 2 -J: Lote Rural nº 

34/1B, com área de 25,2150 ha (vinte e cinco hectares, vinte e hum ares e 

cinquenta centiares), situado na Gleba Alta Floresta, Município e Comarca 

de Alta Floresta/MT, desmembrado do Lote Rural 34/1, ficando o Lote 

34/1B, com os seguintes limites e confrontações: do marco 01 ao marco 

02, rumo 65º00’ NW, distância de 615,00 m, confrontando com a 1ª Vicinal 

Norte; do marco 02 ao marco 03 rumo 25º00’ NE, distância de 410,00 m, 

confrontando com o Lote 34/ 2; do marco 03 ao marco 04, rumo 65º00’ SE, 

distância de 615,00 m, confrontando com o Lote 35; do marco 04 ao marco 

01, rumo 25º00’ SW, distância de 410,00 m, confrontando com o Lote 34/ 1 

A, como provam os documentos anexos. Todavia, o Sr. Sergio não 

cumpriu com o pactuado e no ano de 1999 o Requerente impetrou com 

Ação de Execução nesta Comarca, Processo 8118/1999 - Numeração 

Única: 848 -23.1999.811.0007 - Código: 2457, e no ano de 2000 os 

imóveis foram penhorados , ocasião em que o Requerente tomou posse 

dos imóveis, posse esta que vem sendo exercida de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta, e desde então vem utilizando as áreas possuídas 

sem qualquer impedimento. Entretanto, referida execução foi extinta, sem 

resolução do mérito, com sentença transitado em julgado em 01/05/2008. 

Porém, como os imóveis estavam penhorados e o Requerente vinha 

exercendo a posse direta dos imóveis, estando na posse das áreas 

desde o ano de 2000, o Sr. Sergio com o intento de eximir - se do 

pagamento de sua dívida, aforou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE EXTINÇÃO DE REGISTRO DE 

HIPOTÉCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, Processo nº 0302314 

-90.2016.8.24.0113, em curso na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Camboriú/SC, com o propósito de liberar os imóveis dados em garantia 

hipotecária. Contudo, em audiência conciliatória, realizada no referido feito, 

ocorrida em 02/03/2017, as partes transigiram, ficando acordado que o Sr. 

Sergio concorda e autoriza a consolidação em nome do Autor dos 02 

(dois) imóveis rurais, já que desde o ano de 2000 o Requerente estava na 

posse das propriedades, conforme termo de Audiência em anexo. 

Portanto, como bem se observa dos documentos acostados, resta claro 

que o Requerente é o legítimo proprietário dos imóveis acima mencionados, 

e o efetivo exercício da posse, que vem de anos e anos, isto somada a 

posse exercida pelos antecessores, dá ao Requerente o direito de buscar 

a proteção possessória, uma vez que ofendido na posse pelos 

Requeridos, conforme se demonstrará. Pois bem Excelência, o Requerente 

exerce a posse mansa e pacífica das propriedades a mais de 18 (dezoito) 

anos, portanto, exercendo posse contínua na s área s objeto da presente, 

sempre cuidando e zelando, bem como evitando que a mesma seja 

invadida, além do mais trabalhou nas áreas, realizou benfeitorias 

constantes em formação de pasto, fez divisas e cercas, praticando atos 

de conservação e preservação do meio ambiente, configurando o animus 

possidendi. Assim sendo, após a audiência de conciliação ocorrida em 

02/03/2017, onde as partes se compuseram de forma definitiva para a 

consolidação da transferência dos imóveis para o nome do Requerente, 
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este, no mês de maio de 2017, iniciou o mapeamento da área, fazendo o 

memorial descritivo, para loteamento das propriedades, conforme 

documentos em anexo. Como se vê Excelência, o Requerente está 

realizando um empreendimento nos imóveis, inclusive já iniciou a execução 

das obras do loteamento, conforme fotografias e mapas em anexo. No 

entanto, no dia 05 de novembro do corrente ano, o Autor teve ameaça de 

turbação de sua posse, pois enquanto seus funcionários estavam 

trabalhando na realização das obras do loteamento, foram surpreendido s 

no local pelos Requeridos, os quais ameaçaram invadir os imóveis e 

mandaram os funcionários do Autor desocupar a área. Desta forma, ao 

saber do ocorrido (ameaça de invasão), o Requerente imediatamente deu 

ciência às autoridades policiais, lavrando-se o Boletim de Ocorrência nº 

2018.347696, conforme documento em anexo. Desta maneira, é certo que 

em 05/11/2018, o Autor teve sua posse ameaçada pelo s Requeridos, que 

têm diariamente transitado nas proximidades dos imóveis rurais, 

comprovando-se a turbação. Em vista disso, o Autor vem sendo 

ameaçado pelos Réu s de sofrer uma invasão em sua propriedade, e em 

face às ameaças constantes dos Réu s de invadir o imóvel, o Requerente 

se vê com risco de perda de posse iminente, pois o s Requeridos estão 

espalhando para pessoas conhecidas do Autor que irão invadir os imóveis 

a qualquer momento, inclusive, sabe-se que os mesmos já até contrataram 

pessoas para ajudá-los na efetivação da invasão. Insatisfeito com tal 

situação, o Autor, teme que seu imóvel seja realmente invadido pelo s 

Requeridos, e sua posse seja molestada, conforme registrado no Boletim 

de Ocorrência competente, pois as atitudes dos Réus em invadir os 

imóveis caracteriza a má-fé destes. Excelência, diante da extensa 

documentação que ora se apresenta, resta provado de forma inequívoca 

ser o Requerente o proprietário dos imóveis, bem como comprovam a sua 

posse antiga. Porém essa atitude ilegal e criminosa por parte do s 

Requerido s, vem causando inúmeros prejuízos ao Requerente, pavor e 

insegurança, tendo em vista que seus funcionários não estão desejando 

mais trabalhar e permanecer nas propriedades para término das obras do 

loteamento. Vale registrar que o Autor, com idade avançada (78 anos de 

idade), necessita urgentemente do amparo da Justiça para ter sua posse 

mantida, razão pela qual, outra opção não restou senão busca e ajuda do 

Poder Judiciário, com o objetivo de ter seu direito à posse garantido. 

Frise-se que, as ameaças ocorreram no dia 05 de novembro de 2018, 

portanto, dentro de um ano e dia, conforme faz prova o conjunto 

probatório e fático ora narrados e acostados. De tudo quanto foi exposto, 

o AUTOR está temeroso que os RÉUS, que são useiro e vezeiro em fazer 

ameaças, venha daqui para frente tentar um esbulho, tendo em vista os 

atos externados pelos mesmos, assim, busca-se a prestação jurisdicional 

no escopo de evitar não somente o esbulho mais sim uma tragédia. Desta 

forma, o Autor está sofrendo a turbação, conforme amplamente 

demonstrado, bem como futuro esbulho, mediante o ato externado pelos 

Requeridos, em tentar frustrar que o mesmo construa o loteamento. 

Portanto, é inegável que o s Requerido s vem turbando a posse do 

Requerente, que está na iminência de perdê-la. Por tudo isso, não restou 

ao Autor outra alternativa senão buscar seus direitos por meio da 

presente Ação para ver seu direito ao pleno gozo de seus imóveis 

assegurado”.(sic). Requer, em sede de tutela de urgência, inaudita altera 

pars, a expedição do mandado liminar de interdito proibitório contra os 

requeridos, a fim para que eles se abstenham de qualquer ato que implique 

em turbação ou esbulho na posse do autor, com o intuito de preservar sua 

posse legítima, mantendo-o na posse até a decisão final do presente feito, 

sob pena de restar comprometido o mérito do provimento judicial 

pretendido, com a imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), no caso de consumação e violação do preceito, independente 

de eventual indenização por perdas e danos Requer, ainda, a expedição 

de ofício à Delegacia de Polícia Civil e/ou para a Polícia Militar do Município 

de Alta Floresta/MT, a fim de prestar auxílio, caso necessário, ao 

cumprimento do mandado. Pede, também, prioridade na tramitação do feito, 

por possuir atualmente 78 (setenta e oito) anos de idade, com fundamento 

no artigo 1.048, inciso I, do CPC/15 e na Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso). Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com 

a inicial vieram diversos documentos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, vejo que o autor não forneceu os dados do requerido 

Milton concernentes ao CPF, RG, profissão e endereço eletrônico 

desconhecido, todavia, como foi fornecido endereço, deixo de determinar 

a emenda a inicial, com fundamento no § 2º do artigo 319 do CPC/15 (“A 

petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a 

que se refere o inciso II, for possível a citação do réu). Assim, RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de prioridade de 

tramitação dos autos, com fulcro no artigo 1.048, inciso I, do CPC/15 e na 

Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), devendo a Secretaria da Vara 

promover as alterações necessárias. Passo a análise do pedido de tutela 

de urgência. Nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, nos termos do artigo 

561 do Código de Processo Civil, nas ações possessórias incumbe ao 

autor provar a sua posse, o ato de turbação ou esbulho praticado pelo 

requerido, a data da turbação ou do esbulho, bem como a continuação da 

posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na 

ação de reintegração. Sobre o instituto do interdito proibitório a referida 

norma processual civil dispõe que: “Art. 567. O possuidor direto ou indireto 

que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz 

que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado 

proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso 

transgrida o preceito”. Assim, a proteção possessória pode ser obtida por 

meio de ordem de interdito proibitório sempre que constatado justo receio 

de ameaça de turbação ou esbulho, observados os mesmos requisitos 

das possessórias em geral. Compulsando os autos, em especial os 

documentos que acompanham a inicial, mormente o boletim de ocorrência, 

as matrículas dos imóveis e ata de audiência do acordo entabulado entre o 

autor e a pessoa de Sergio Luiz Canhos, em que este concorda e autoriza 

a consolidação dos imóveis objetos da lide em nome do requerente (item 2 

do acordo), entendo que os requisitos para deferimento da medida liminar 

se encontram preenchidos. Em sede de cognição sumária, o autor logrou 

êxito em demonstrar a sua propriedade e posse dos imóveis descritos na 

inicial por meio dos documentos que instruíram a peça exordial. De igual 

modo, também restou demonstrada as ameaças à posse do autor 

provocadas pelos réus que foram até os imóveis no dia 05/11/2018, os 

quais ameaçaram invadir os imóveis, ordenando que os funcionários 

contratados pelo autor para a realização das obras de empreendimento 

desocupassem a área. Neste sentido, o TJMT tem decidido: “AÇÃO DE 

INTERDITO PROIBITÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – ART. 

300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE 

DURANTE O PLANTÃO FORENSE - AGRAVO EM PARTE PROVIDO. 

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de 

urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o 

deferimento parcial da medida liminar, tão somente para análise da matéria 

durante o plantão forense, é medida que se impõe. (CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)”. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO a tutela de urgência, 

DETERMINANDO liminarmente a EXPEDIÇÃO DO MANDADO PROIBITÓRIO 

ficando os requeridos Jair José Gonçalves, vulgo “Jair JJ” e Milton Coelho, 

vulgo “Miltinho JJ, PROIBIDOS de praticar quaisquer atos de turbação ou 

esbulho a posse do autor Edison Martins Gomes nos imóveis descritos na 

inicial, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) 

até o limite máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada requerido, 

em caso de descumprimento da ordem judicial. Caso necessário, fica, 

desde já, AUTORIZADA requisição de força policial a fim de auxiliar o 

Oficial de Justiça na execução do mandado, devendo, neste caso, a 

Secretaria de Vara proceder na forma da CNGC/MT. CITEM-SE os 

requeridos para, querendo, apresentarem resposta à presente ação de 

interdito proibitório, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos 

autos do mandado cumprido de intimação da decisão liminar, sob pena de 

se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004071-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON COELHO, vulgo "Miltinho JJ", (RÉU)

JAIR JOSE GONCALVES (RÉU)
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Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para que proceda ao 

recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de 

Guia de Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme 

disposições do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de 

pagamento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004031-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004031-18.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

CLAUDILENE SANTOS DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

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

que preenche os requisitos legais. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) Não obstante o interesse público defendido nas 

causas em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não 

impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade 

ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira 

que não é possível identificar, prima facie, se o presente feito seria 

passível de transação judicial, mormente quando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

parte o INSS e demais autarquias federais. Assim, designar audiência na 

forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em 

consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável 

prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado 

pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação 

e mediação. Diante de tais considerações, DEIXO de designar audiência de 

conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, 

caso as partes manifestem interesse em se comporem. 4) CITE-SE o 

requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, 

CPC/2015), consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 5) Após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003274-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. B. (RÉU)

L. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CELIA DE JULIO OAB - MT0013227A-B (ADVOGADO(A))

MARILUCIA NOBREGA CORREA OAB - 889.047.761-04 

(REPRESENTANTE)

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

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

 

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

Ministerial sob Id 15061177, impulsiono estes autos com o fito de intimar as 

Partes para indicarem as provas que ainda pretendem produzir, 

delimitando sua pertinência, sob pena de preclusão, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107560 Nr: 2938-13.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Severo da Silva

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

Szumovisk, Nobre Seguradora do Brasil Ltda

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

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

OAB:OABPE 21098, Lucineide Maria de Almeida Alburquerque - 

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

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

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108448 Nr: 3890-89.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elkem Lima de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O, BRUNO CARVALHO DE SOUSA - 

OAB:19.198/OAB.MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OABMT 22.761

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

documento, fls. 193/194, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108106 Nr: 3529-72.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Cristina Cibeli de Souza Serenza - 

OAB:5.678/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Trata-se de ação de execução forçada por título executivo extrajudicial 

movida por Banco Bradesco S.A., em desfavor de Anísio Pereira Duarte 

todos devidamente qualificados nos autos.

Intimado a se manifestar, fl. 101, a parte requerida não se manifestou para 

dar prosseguimento ao feito, fl. 102.

É o breve relato. Decido.

Tendo em vista que a parte requerente, apesar de instada a fazê-lo, 

deixou de cumprir ato que lhe competia, abandonando a causa por mais de 

30 dias, deve incidir, no caso, a regra do artigo 267, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Diante do exposto, com fundamento nos art. 267, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, ante a inércia da parte 

requerente.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado da decisão, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 8 de 818



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7384 Nr: 7622-25.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multidragas Indústria Comércio de Equip. 

Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Ivan Coser - OAB:5.915-B, Lourdes 

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Ferreira Alvim - 

OAB:6.057-A

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) procurador(s) 

da(s) parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 172.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7876 Nr: 68-54.1997.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Luiz Soares da Silva, M Q S 

ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADOS LTDA, Paulo Cesar 

Moretti, José Derli Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

OAB:5091-B, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MS 9.314

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresente alegações finais.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003779-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (REQUERENTE)

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003779-15.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO, CRISTINE WELLMANN 

DA RIVA ARAUJO REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de 

tutela de urgência aforada por Alexandre Henrique de Araujo e Cristine 

Wellmann da Riva Araujo em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narram que no dia 24/03/2015 

celebraram com o Requerido a Cártula de Crédito Bancária nº 

163-15/0001-2 para obter financiamento rural de custeio agrícola no valor 

de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), para quitação em 

pagamento único no dia 10/04/2016. Alegam que por não poderem pagar a 

quantia na data programada, iniciaram as tratativas para a celebração de 

acordo, todavia, neste ínterim, o Requerido ajuizou a ação de execução 

autuada sob n.º º. 1002525-41.2017.8.11.0007, em trâmite neste Juízo. Em 

seguida, os envolvidos celebraram acordo em 29/11/2017, com saldo 

devedor de R$ 622.359,49 (seiscentos e vinte e dois mil trezentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), que foi homologado 

por este juízo no dia 24/07/2018, ficando a exigibilidade do débito 

suspensa até o cumprimento do avençado. Afirmam que o Requerido 

forçou a assinatura do acordo por meio da ameaça de retomada do 

processo executivo, não permitindo aos requerentes a devida leitura dos 

termos da transação. Asseveram que não vislumbraram que os encargos 

foram substancialmente majorados, sendo levados a erro, dolosamente. 

Diante disso, requerem, por meio da tutela de urgência, a suspensão do 

feito executivo até o julgamento desta demanda, e, no mérito, a declaração 

de nulidade das Cláusulas Oitava e Nona do Termo de Acordo em comento 

e, subsidiariamente, a declaração de nulidade de todo o termo de acordo. 

Ofereceram em garantia o imóvel rural descrito no pedido “b” da exordial. 

Coligiram documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial. Tendo em 

vista que a tutela de urgência foi requerida em caráter “inaudita altera 

parte”, passo à análise da presença dos requisitos atinentes ao pedido 

provisório. Consoante disposto no art. 300, do CPC, a concessão da tutela 

de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na falta de um dos 

requisitos, é impositivo o indeferimento do pedido provisório. Pois bem. Em 

minudente apreciação do direito alegado, não vislumbra-se, ao menos 

nesta etapa procedimental, em cognição sumária, a probabilidade do direto 

aventado. Não há elementos de prova, além das alegações trazidas na 

exordial, acerca da suposta coação (ameaça), a erro, dolo ou qualquer 

que seja o vício de consentimento. É evidente a dificuldade de produção 

de provas sobre a suposta ameaça de prosseguimento do feito caso o 

acordo sob ID 11192598, nos autos executivos, não fosse assinado com 

brevidade. Contudo, demonstra-se imperiosa a colheita de mais elementos 

de provas antes da suspensão do feito executivo, até que possível a 

apreciação dos pedidos de mérito. Em sentido inverso, o direito de 

perseguição do crédito pelo Requerido encontra-se lastreado por provas 

documentais, devidamente assinadas pelos Requerentes. Por entender 

oportuno, trago à baila: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Da tutela 

antecipada antecedente. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, consoante exegese do art. 294, parágrafo único do 

mesmo diploma processual, a tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. In 

casu, não se verifica qualquer vício na contratação realizada entre o 

agravado e a instituição financeira agravante, motivo pelo qual merece ser 

revogada a tutela de urgência concedida pelo magistrado de origem de 

modo que os descontos continuem sendo realizados na conta corrente do 

recorrido. Em decorrência da modificação da decisão agravada, resta 

prejudicado o pedido do agravante de readequação da multa aplicada em 

desfavor do banco caso não suspendesse os abatimentos dentro do 

prazo de cinco dias. CONHECERAM EM PARTE DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DERAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078205242, Vigésima Câmara... 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 12/09/2018). PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - ANULAÇÃO - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - COAÇÃO E ERRO - REQUISITOS AUTORIZADORES 

(CPC/2015, ART. 300) – AUSÊNCIA. Ausentes a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser 

indeferida tutela de urgência para determinar que a transferência de 

propriedade de imóvel, mormente porquanto já concedida medida 

acautelatória, anotando a existência da ação no respectivo registro. 

(TJ-SC - AI: 40133906720168240000 Balneário Camboriú 

4013390-67.2016.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de 

Julgamento: 30/05/2017, Quinta Câmara de Direito Civil). Ante o exposto, 

diante da ausência de elementos suficientes para a caracterização da 

probabilidade do direito suscitado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

des t inada  à  suspensão  do  fe i to  execu t i vo  de  n º 

1002525-41.2017.8.11.0007 até o julgamento dos pedidos de mérito. 

Dando prosseguimento ao procedimento, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 13h00, a ser realizada 

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

Comarca. CITE-SE a parte requerida, POR VIA POSTAL, e intime-se a parte 

requerente, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR (art. 334, §3º, CPC), a fim 

de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 
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defensores públicos, obrigatoriamente. Consigne-se em nos mandados 

destinados às partesdestinados aos Requeridos e r da causa.es entos 

para com o Procedimento Comum que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será 

sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa. O 

mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para contestar se 

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

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo 

de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Alta Floresta, 13 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002424-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 

(RÉU)

BEATRIZ PEREIRA DE QUEIROZ (RÉU)

JOSE MARIA ROCHA DE QUEIROZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002424-04.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CRISCAR COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP, BEATRIZ PEREIRA DE 

QUEIROZ, JOSE MARIA ROCHA DE QUEIROZ Vistos. Antes de deliberar 

acerca do pedido de decretação de revelia dos réus CRISCAR COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP e JOSE MARIA ROCHA 

DE QUEIROZ, intime-se a parte requerente para manifestação, em 10 (dez) 

dias, acerca da citação de BEATRIZ PEREIRA DE QUEIROZ e para 

indicação das medidas que entender pertinentes. Após, voltem-me 

conclusos. Alta Floresta, 21 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000595-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON KONIG KONRAD (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON KONIG KONRAD (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000595-51.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): NILSON KONIG KONRAD RÉU: MILTON KONIG KONRAD 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada por Nilson 

Konig Konrad em face de Milton Konig Konrad, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra que é irmão do Requerido e que nunca 

tiveram um bom relacionamento, todavia, após ser nomeado inventariante 

no feito que tramita sob o código 122446, na 6ª Vara desta Comarca, o 

Requerido passou a tornar sua vida, e a de sua esposa, em “um inferno”. 

Alega que o Requerido tem feito ameaças, retirado bens dos imóveis que 

compõem o espólio e os vendido, sem autorização judicial, assim como 

agrediu fisicamente a esposa do Requerente, com um soco no rosto e com 

um golpe com pedaço de madeira no antebraço esquerdo. Requereu, por 

meio da tutela de urgência, que o Requerido se abstenha de se aproximar 

em distância inferior a 200 (duzentos) metros, não se ataque sua 

integridade física ou profira palavras ofensivas, sob pena de multa por ato 

praticado, no valor sugerido de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ao mérito, 

pediu a confirmação do pedido provisório. Juntou documentos ao PJe. 

Recebida a inicial (ID 12212075), foi concedida a gratuidade de justiça, 

designada audiência de conciliação e postergado a apreciação do pedido 

provisório. O Requerido foi devidamente citado (ID 12991327). Na 

solenidade, não houve autocomposição, consoante termo carreado sob ID 

13385498. A certidão de ID 14083983 registrou a ausência de 

apresentação de resposta do Requerido. Por meio da petição de ID 

14400306, o Requerente pugnou pela decretação da revelia do Requerido 

e pelo julgamento antecipado, com a procedência do pedido. Vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

considerando que o Requerido foi citado e deixou transcorrer “in albis” o 

prazo de resposta, nos termos do art. 344, do CPC, DECRETO SUA 

REVELIA, incidindo tanto a presunção da veracidade dos fatos articulados 

na exordial quanto os efeitos do art. 346, caput, do CPC. Ademais, 

considerando que o feito está suficientemente instruído por provas 

documentais e que a presunção de veracidade das alegações autorais 

está em consonância com o acervo probatório, passo ao julgamento do 

mérito, antecipadamente, conforme previsão do art. 355, do CPC. Pois 

bem, diante do nítido caráter satisfativo da tutela de urgência pleiteada, 

essa ainda não apreciada no curso do procedimento, a análise meritória 

terá efeitos diretos em relação à concessão ou denegação do pedido 

provisório. A tutela jurisdicional pretendida corresponde à coibição do 

Requerido de se aproximar do Requerente e de sua esposa, bem como de 

cometer agressões físicas ou verbais contra esses, sob pena da 

aplicação de multa por cada ato praticado. Analisando os documentos 

instruem o caderno processual, denota-se a litigiosidade que envolve o 

Requerente e o Requerido, incluindo, ainda, as respectivas esposas. 

Embora a solução para a problemática não corresponda à tutela 

jurisdicional pretendida nesta demanda, há pertinência no pedido para 

diminuir os efeitos da litigiosidade envolvida, bem como para constranger o 

Requerido a não perturbar a paz do Requerente. Quanto à incolumidade 

física ou psíquica, o próprio ordenamento jurídico traça as medidas 

consequências para a prevenção de ilícitos desta natureza. Contudo, não 

há óbice para que, no âmbito civil, sejam aplicadas tutelas específicas 

para a coibição de tais condutas. Segundo o atual Código de Processo 

Civil, foi conferido ao Magistrado o poder-dever de determinar 

providências que assegurem o resultado almejado, senão vejamos: “Art. 

497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, 

o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela 

específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um 

ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de 

dano ou da existência de culpa ou dolo. Art. 536. No cumprimento de 

sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não 

fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. § 2º O mandado de busca e apreensão de 

pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, 

observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o, se houver necessidade 

de arrombamento. § 3º O executado incidirá nas penas de litigância de 

má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo 

de sua responsabilização por crime de desobediência. § 4º No 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber. § 5º O 

disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de 

sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza 

não obrigacional”. Diante destas ponderações, considerando os efeitos 

materiais da revelia (presunção de verdade) e as provas nos autos, 

verifica-se que o Requerido, de fato, adota condutas que visam intimidar o 

Requerente e sua família, como pode ser constatado nas fotografias sob 

ID 12123013 - Pág. 1 e 12123023 - Pág. 1. Como se não bastasse, há 

indícios de agressões físicas e ameaças relatados perante autoridades, 

em diversas oportunidades, conforme Ids 12123036, 12123061, 

12123069, 12123087, 12123097, 12123105. Assim, incumbe ao Poder 

Judiciário a aplicação de medidas para que tais incidentes não voltem a se 

repetir, como disposto na fundamentação desta sentença e nos 

dispositivos legais. Nesta trilha jurídica: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO 

PELOS DANOS DECORRENTES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA 

ANTECIPADA AOS RECORRIDOS – DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER SOB PENA DE MULTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC 
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exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, 

bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve 

ser deferida/mantida a antecipação de tutela postulada na inicial visando 

que o réu, ora agravante, se abstenha de praticar ato ou fato que importe 

no descumprimento do Termo de Embargo lavrado pela SEMA, sob pena 

de multa diária. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

e DETERMINO que o requerido não se aproxime em distância inferior a 100 

(cem) metros do Requerente ou de sua residência, bem como não 

promova agressões físicas, verbais ou escritas contra o autor, sob pena 

de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato. CONSIGNO, todavia, 

COMO MEDIDA EXCEPCIONAL, que o Requerido poderá permanecer em 

sua residência ou local de trabalho, ainda que em distância inferior a 100 

(cem) metros, diante da informação que reside e trabalha em lote próximo 

ao do Requerente. Em outras palavras, o Requerido não deve ser privado 

de sua residência ou de seu trabalho se situados dentro da referida 

distância. CONTUDO, É VEDADO AO REQUERIDO permanecer na calçada 

em frente ao lote do Requerente, assim como está igualmente proibido de 

proferir ameaças ou agressões. Por entender presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela provisória (probabilidade do direito e 

existência de ilícito), CONCEDO-A neste ato. Destaco, ainda, que as 

medidas inibitórias referem-se apenas ao Requerente e ao Requerido, não 

abarcando as respectivas esposas, que não integram esta relação jurídica 

processual, em respeito ao devido processo legal. Custas e honorários 

advocatícios pela parte Requerida, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa. Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 30 

(trinta) dias, arquivem-se. Intime-se. Alta Floresta, 21 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004076-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PEREIRA GUEDES (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003721-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003721-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARLENE BATISTA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Diante do recebimento do Ofício Circular  nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

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

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

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

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

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

judicial o Dr. Franthiesco Marassi Zambon, médico ortopedista, CRM 

81471, desde já FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

ante imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos com 

especialidade em ortopedia para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF 

com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 

4º e 6º, do CPC). INTIME-SE o Sr. Perito da nomeação, INTIME-SE os 

interessados para comparecimento ao ato processual, consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que o médico nomeado 

compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, 

para que realize seu cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado referido cadastro. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, e de eventuais atestados 

médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a 

parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente 

técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

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

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

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário Alta Floresta, 21 

de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005250-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DA CUNHA DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005250-10.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EDINEI DA CUNHA DA LUZ Vistos. Analisando os presentes autos, 

constato que não restou devidamente comprovada a mora do requerido na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação da mora é, segundo a orientação jurisprudencial, 

pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Nesse sentido, trago o seguinte aresto proferido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

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

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

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

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

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

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

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

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

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

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

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

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

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

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

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

jurisprudencialmente, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

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

Cumpra-se. Alta Floresta, 21 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA GOMES DA SILVA DONADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002727-18.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): GEORGIA GOMES DA SILVA DONADI RÉU: AMAZONIA 

COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - ME Vistos. Diante da justificativa 

apresentada pelo patrono da parte requerida, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 3 de dezembro de 2018, às 17h00, a ser realizada na 

sala de audiências do juízo. Na oportunidade, DEFIRO a exibição das 

gravações dos fatos em tela feitas pelas câmeras de segurança do 

estabelecimento, cabendo à parte requerida trazê-las, sob pena de 

responder pelo ônus de não apresenta-las, recaindo, neste ponto, a 

DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA do ônus da prova, nos termos do §1º, do art. 

373, do CPC. Faz-se necessária a realocação do ônus em relação às 

filmagens devido à impossibilidade de acesso, pela parte autora, ao 

sistema de circuito fechado de vigilância instalado na loja da requerida. Em 

5 (cinco) dias, poderá a parte requerida apresentar argumentos ou 

comprovações para desincumbir-se do ônus em relação às gravações, 

consoante parte final do dispositivo acima mencionado. Intimem-se, COM 

URGÊNCIA, para viabilizar a realização da solenidade. Alta Floresta, 21 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004076-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PEREIRA GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004076-22.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: CASA DO ADUBO S.A EXECUTADO: EDGAR PEREIRA 

GUEDES Vistos. Cite-se o executado para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. Não encontrada o executado, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. O executado deverá ter 

ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, 

em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de 

Processo Civil. Às providências. Alta Floresta, 21 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002778-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSECI LEAO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002778-29.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSECI LEAO RODRIGUES RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião Extraordinária proposta por Joseci Leão Rodrigues em 

face de Cooperativa Agrícola de Cotia- Cooperativa Central em Liquidação, 

ambos qualificados nos autos. Aduz o requerente ser legitimo possuidor 
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de um imóvel urbano, com 500 m2, lote n° 11, Quadra n° R-8, setor 

“Loteamento Embrião Urbano de Carlinda-MT”, registrado no cartório de 

Registro de imóveis de Alta Floresta, sob a matrícula n° 1.403, Livro 2-G, 

em nome da Cooperativa Agrícola de Cotia. De seu turno, menciona o autor 

que exerce a posse do imóvel por mais de 19 (dezenove) anos. Aduzem 

que a posse do imóvel é ininterrupta e sem oposição de terceiros. A 

petição inicial veio instruída com documentos. Recebida a inicial ao Id. 

10260164. Quanto aos confinantes, apesar de citados pessoalmente (Id. 

10880909), não ofertaram contestação (Id. 11979101). Ao Id. 10901063, o 

Ministério Público requereu a continuidade do feito sem a intervenção do 

órgão Ministerial. Manifestação das Fazendas Públicas, quanto à 

inexistência de seu interesse no feito (Ids. 11272981, 11311140). A 

Fazenda Pública Municipal apesar de devidamente intimada ao Id. 

11217620, não se manifestou no feito (Id. 11979101). A requerida ofertou 

contestação às ao Id. 11359743 c/c documentos, oportunidade em que 

suscitou preliminarmente o litisconsórcio passivo necessário, no mérito 

concordou com o pedido inicial, desde que comprovada a posse animus 

domini. Impugnação à contestação ao Id. 12928683. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, rejeito o 

pedido de formação de litisconsórcio no polo passivo. Isto porque, trata-se 

de pessoa jurídica titular da propriedade do imóvel urbano cuja prescrição 

aquisitiva requer o Autor. Logo, possui legitimidade exclusiva para figurar 

no polo passivo da lide. Assim, REJEITO o pedido de formação de 

litisconsórcio passivo. Inexistindo outras questões processuais a serem 

analisadas nesta oportunidade, DECLARO SANEADO O FEITO. Em 

observância ao que preceituam os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, 

delimito como questão de fato e de direito relevante: o exercício da posse 

mansa, pacífica e com animus domini pelo autor e, em caso positivo, qual o 

seu lapso temporal. DEFIRO a produção de prova oral em audiência, 

através da oitiva do Requerente e das testemunhas a arroladas pela parte 

autora (Id. 10258362). Contudo deixo de designar a referida solenidade, 

diante da indisponibilidade de pauta para realização do ato, tendo em vista 

que não há tempo suficiente para proceder à intimação das partes e suas 

testemunhas, em razão do recesso forense. De imediato, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, peçam esclarecimentos ou 

solicitem ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, sob 

pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, art. 357, CPC). 

Intimem-se. Alta Floresta, 21 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002183-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. O. (EXEQUENTE)

L. C. D. O. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002183-93.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a parte exequente informou que a parte Executada liquidou o saldo 

devedor, o processo será julgado com resolução de mérito. Isto posto, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas. Proceda a Secretaria da Vara a intimação das partes em razão de 

erro no sistema. Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 31 de 

outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003548-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

patrono habilitado, para, em 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, 

manifestando-se acerca do petitório sob ID 16558553 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003388-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

EDSON ARROTEIA (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da decisão inicial. A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

patrono habilitado, para, em 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, 

considerando que a penhora de ativos restou infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001745-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

patrono habilitado, para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 16546430, requerendo, no mesmo 

prazo, o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136108 Nr: 902-90.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Soares Lima

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

Crédito

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando que foi realizada a restrição de transferência dos veículos 

encontrados via sistema RENAJUD cf. se vê à fl.63, cumpra-se a 

Secretaria da Vara integralmente a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135362 Nr: 547-80.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar em dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

As providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116600 Nr: 4802-52.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednamar Santos Lima

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

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Alta Floresta-MT 

- OAB:

 Vistos.

Intime-se a defensoria pública para se manifestar acerca da certidão de fl. 

146. E dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103490 Nr: 5217-06.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

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

Ltda, Marcelo Lourenço Fadel, Sandra Maria Lourenço Fadel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 340.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162455 Nr: 272-63.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdCF, EAdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves Pinho Filho - 

OAB:194.790/SP

 Vistos.

1) No ponto, realizo via Sistema INFOJUD e SIEL, a busca do endereço da 

parte requerida.

2) Retornando frutífera a pesquisa, CUMPRA-SE conforme determinado à 

fl. 326.

3) Por outro lado, restando inexitosa a tentativa de localização do 

endereço atualizado do requerido, EXPEÇA –SE o oficio de fl.333.

 4) Restando Infrutífera o “item 3” sem o aporte da localização do réu, 

desde já NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor Público, 

que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de resposta, no 

prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67918 Nr: 882-12.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria Guizolfi, Angela Maria Guizolfi

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá argüir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

Após as providências necessárias, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51957 Nr: 4145-57.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, 

Eliana Regina Cecconello Mendes

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos. Aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos autos 

em apenso. Após, intime-se a parte exequente para manifestação sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137007 Nr: 1401-74.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Controller Serviços Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilene de L. P. Ferreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DALPASQUALE - 

OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

manifeste em dar andamento ao feito sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2421-81.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, Eliana 

Regina Cecconello Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a pretensão do embargante, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

EXCLUIR a cobrança de juros moratórios previsto no item “b”, na pagina 02 

do contrato, DECLARANDO revisto o contrato, que deverá ser recalculado 

tomando por parâmetro o acima decidido. No ponto, a parte demandada 

deverá decotar os juros moratórios das prestações em aberto e das que 

venceram, sendo que, se já quitadas, deverá abater das parcelas em 

aberto o valor cobrado a mais.Tendo em vista haver sucumbência 

recíproca, CONDENO a parte Embargante ao pagamento de 90% do valor 

das custas processuais e honorários advocatícios FIXADOS em 9% (nove 

por cento) sobre o valor da causa e a parte Embargante ao pagamento de 

10% do valor das custas processuais e honorários advocatícios FIXADOS 

em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Intimem-se.Após o transito 

em julgado, traslade-se cópia da presente decisão aos autos de execução 

em apenso e, caso não seja requerido o procedimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 4388-20.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLBdS, LLdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro em partes o pedido de fl. 129. Defiro o pedido da inserção do nome 

e CPF do executado DONIZETE BENEVENUTI DA SILVA no BANCO 

NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO – BNMP, já que o mesmo não foi 

localizado.

As diligências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136050 Nr: 874-25.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daparé & Daparé Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Ferraria - OAB:253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/7.680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/ 5.222

 Vistos.(...) E por todas essas razões, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO E DETERMINO que o presente feito seja apensando naqueles 

autos (Código Apolo n° 132552), para ser analisado conjuntamente a fim 

de evitar decisões conflitantes e em prejuízo da empresa recuperanda ou 

dos credores. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110218 Nr: 5780-63.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Luiz Moreira, Supremagro Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Machado Sierra, Supremagro Produtos 

Agropecuários Ltda, Adriano Volpe Ribeiro, Vander Luiz Moreira

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

OAB:4.136-A

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A, 

Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 Vistos.(...) Logo, diante da completude dos esclarecimentos prestados às 

fls. 1.180/1.187, bem como considerando-se que a perícia foi realizada em 

conformidade com os parâmetros fixados às fls. 797/804, indefiro o 

pedido de realização de perícia complementar. (...) Em consequência, 

preclusa essa decisão, intimem-se as partes para que se manifestem 

sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas, 

justificando sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143305 Nr: 4774-16.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVdSdA, MJSdA, Vera Lucia Santos Pereira, MSdA

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

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

de Mato Grosso - OAB:

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

 Vistos.

Tendo em vista retificação de cálculos de fls.98/99, intime-se a parte 

executada, por remessa dos autos, para manifestação no prazo de 

30(trinta) dias sob pena de expedição do pertinente RPV.

CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000068-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MACEDO SOTI (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001431-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor BANCO BRADESCO S.A. e do 

credor MAURO PAULO GALERA MARI para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002493-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAMOS ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002493-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREI RAMOS ORLANDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte 

exequente para emendar a petição inicial, especificamente para juntar aos 

autos documento de identificação legível, referida parte quedou inerte, 

conforme certidão de ID num. 16260065. Oportuno destacar que, em 

obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora, não restando outra alternativa, 

senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. Assim, 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, o que faço com fundamento no art. 330, inciso IV, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, 

com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003399-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AQUINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AMERICA 5 DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003399-26.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALESSANDRA AQUINO PERES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

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

a exordial não fora instruída com comprovante de residência em nome da 

parte autora. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 

estabelece os critérios de competência para julgamento das causas 

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

pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse 

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

a inicial, comprovando seu domicílio nesta comarca, sob pena de extinção, 

bem como, sua renda mensal, a fim de demonstrar sua hipossuficiência 

financeira para a demanda. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003751-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILLELA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE OLIVEIRA VENTUROSO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001722-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE NUNES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte requerida, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a guia referente ao pagamento do 

ID - 14190996, para posterior vinculação do valor aos autos. AF/MT., 

16/11/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003397-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003397-22.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE LIMA 

DIAS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito, verifica-se que o direito pretendido pela autora padece de 

comprovação documental. Impende anotar que a autora MARIA DAS 

GRAÇAS DE LIMA DIAS afirma ser beneficiária da Previdência Social e 

assim contratou empréstimos consignados com alguns bancos, entretanto, 

vem sofrendo descontos pelo requerido BANCO BMG, correspondente a 

cartão de crédito não contratado, intitulados “Reserva de Margem para 

Cartão de Crédito” e “Descontos de Cartão de Crédito”, atinentes aos 

contratos nº. 12667043 e 12667034. Apesar de o documento de ID nº. 

15433896 indicar a existência do contrato nº. 12667043, e o documento 

de ID nº. 15433897, do contrato nº. 12667034, tais documentos 

mencionam apenas que referidos contratos possuem situação “ativo” e 

não indicam qualquer desconto efetuado no benefício da autora. De fato 

há valores inseridos no campo “descontos de cartão de crédito”, contudo, 

em ambos os casos são correspondentes a contratos diversos daqueles 

apontados pela autora como desconhecidos. Consigno que a planilha de ID 

nº. 15433900 fora elaborada pela própria parte e não tem o condão de 

comprovar que de fato os valores foram descontados de seu pagamento. 

Tal situação ensejaria, em tese, a extinção da ação sem resolução do 
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mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. No entanto, considerando o 

disposto no art. 321 do CPC, compatível com os Juizados Especiais diante 

dos princípios regentes indicados no art. 2º da Lei nº 9.099/95 - 

notoriamente, simplicidade, economia processual e celeridade, de modo a 

aproveitar os atos processuais já praticados e a privilegiar o direito 

material em detrimento da forma, é caso de oportunizar a parte autora a 

emenda da petição inicial. A propósito, eis o entendimento jurisprudencial 

que colaciono: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ. URV. 

PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. OPORTUNIZADA EMENDA. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. A petição inicial deve conter, 

entre outros requisitos, o pedido, causa de pedir e valor, com a 

apresentação de memorial de cálculo, para o fim de permite a definição da 

competência e a prolação de sentença líquida, tendo em vista a vedação 

expressa de prolação de sentença ilíquida no Juizado Especial, contida no 

art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Nesta esteira de raciocínio, no 

presente caso, a petição inicial não preenche os requisitos estipulados no 

procedimento do juizado Especial, porquanto a narrativa dos fatos está 

posta de forma genérica, sem a comprovação pontual (em números) do 

alegado equívoco contábil imputado o demandado, bem como a 

demonstração da perda salarial experimentada, em tese, pela parte autora 

e o quantum que entende devido, atribuindo à causa o valor de alçada, 

sem demonstrar a origem do valor fixado. Desta feita, a rigor, o caminho 

seria a extinção do processo, sem resolução de mérito, forte no art. 485, 

IV, do CPC/15, haja vista ser a petição inicial apta pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular do processo. No entanto, considerando o 

disposto no art. 321, caput, do CPC/15, compatível com os Juizados 

Especiais diante dos princípios regentes indicados no art. 2º da Lei nº 

9.099/95 - notoriamente, simplicidade, economia processual e celeridade - 

de modo a aproveitar os atos processuais já praticados e a privilegiar o 

direito material em detrimento da forma, é caso de oportunizar à parte 

autora a emenda da petição inicial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE 

OFÍCIO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71007410384, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 

27/02/2018). Desse modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando as provas que pretende a 

demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial, nos termos dos 

artigos 319, VI e 320, ambos do CPC. Apresentados documentos, 

oportunize-se à parte contrária direito a manifestação, em igual prazo. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

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

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DE COL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001523-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL FRANCISCO DE COL 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Dispensado o relatório, em consonância com o 

disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC. I – Preliminares a) 

Ausência de interesse processual A requerida alega que o autor padece 

de interesse processual, uma vez que moveu ação análoga anteriormente 

(autos nº. 8010734-79.2014.8.11.0007), e tendo havido descumprimento 

do acordo entabulado no referido feito, deve valer-se da execução 

daquele julgado. De fato, é certo que as partes litigaram anteriormente, 

contudo, naquela ocasião acordaram em 15/07/2015 que a BV 

FINANCEIRA se comprometia a “excluir o nome da parte autora dos órgão 

de proteção de crédito de eventual inscrição referente ao contrato em 

discussão sem prévia notificação do autor”. Cinge-se da exordial que o 

objeto desta demanda é uma nova inscrição junto ao SERASA apontada 

pela requerida em desfavor do autor aos 19/03/2018. Ainda que verse 

sobre o mesmo contrato que justifica a relação jurídica havida entre as 

partes, o apontamento em espeque constituiu fato novo e justifica a 

propositura de demanda nova, uma vez que a avença outrora firmada 

dizia respeito à exclusão de inscrições já efetuadas, porém não abrangia 

anotações posteriores. Destarte, consigno que na lição de Nelson Nery 

Junior “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir 

a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 

Verifica-se interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou 

efetivamente violado (v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência 

do réu a pretensão do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo 

Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. 

rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Desse modo, afasto a preliminar arguida. II – Mérito No, mérito, afirma o 

autor MIGUEL FRANCISCO DE COL que teve o nome indevidamente 

lançado pela ré BV FINANCEIRA S/A junto ao SERASA. Aduz que adquiriu 

um veículo financiado pela requerida, contudo, não logrou êxito no 

inadimplemento, razão pela qual o automóvel fora objeto de ação de busca 

e apreensão em alienação fiduciária, que tramitou perante a 1 ª Vara desta 

comarca sob o código 95526, julgado procedente em 25/11/2011, 

entendendo que, tendo a financeira tomado posse do bem, não há dívida 

entre eles. Por seu turno a requerida assevera que efetuada a busca e 

apreensão o bem fora vendido, contudo, o valor angariado fora 

insuficiente para quitação do contrato, estando o autor em débito no 

importe de R$ 31.345,56 (trinta e um trezentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos), o que ensejou a anotação do seu nome no rol 

de devedores. Analisando detidamente o presente feito verifica-se do 

documento de ID nº. 13964031 o contrato firmado entre as partes. Se 

ressaltar que o requerente não nega a existência de relação jurídica com a 

ré, contudo, em impugnação a contestação, defende a prescrição para 

cobrança. Com efeito, no caso em comento, o prazo prescricional para o 

credor cobrar saldo remanescente do contrato de alienação fiduciária 

firmado entre as partes é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 

5º do Código Civil e começa a fluir a partir do trânsito em julgado da ação 

de busca e apreensão, por se tratar de obrigação contratual. Em suma, 

com o trânsito em julgado da sentença da ação de busca e apreensão, 

consolida-se a propriedade do bem, nascendo ao credor a pretensão de 

cobrança de eventual saldo residual. Nessa senda, consoante se 

depreende do documento de ID nº. 13313802 a sentença prolatada no bojo 

da ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato havido entre os 

litigantes transitou em julgado aos 08/02/2012, de modo que a prescrição 

para a cobrança operou-se aos 08/02/2017. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FIADOR. PRESCRIÇÃO. 

1. A interrupção da prescrição, ocorrida por ocasião da propositura da 

ação de busca e apreensão em face do devedor principal, opera-se 

igualmente em desfavor dos fiadores, ora demandados, conforme 

disposição expressa do § 3º do artigo 204 do Código Civil. 2. Nos termos 

do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, a interrupção da 

prescrição poderá ocorrer uma única vez e recomeça a correr da data do 

ato que a interrompeu, ou do último ato do processo em que 

descontinuada. 3. Decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos da ação de busca e apreensão e 

a propositura da ação de cobrança, impositiva a extinção da última, com 

fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Incidência 

do prazo previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073138810, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 

27/04/2017). Portanto, a inscrição do nome do autor em cadastro de 

inadimplente ocorrida em 19/03/2018 é indevida, porquanto prescrito o 

débito. Vale anotar que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar 

a persistência e exigibilidade do débito antes de proceder a anotação do 

nome do consumidor em cadastro de inadimplente reclama sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pela parte. O nexo 
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de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na fragilidade do sistema 

de cobranças, que lança no SERASA um débito prescrito. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Nesse sentido, segue o precedente: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. RÉ SPC QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO CONFORME ARTIGO 373, II, DO NCPC. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DA INSCRIÇÃO VISTO QUE NO INGRESSO DA AÇÃO JÁ HAVIA 

OCORRIDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA DÍVIDA CONFORME ARTIGO 

206, §5º, I. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO RESTRITIVO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. (...). (Recurso Cível Nº 71008018012, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 30/10/2018). Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Prosseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para confirmar a liminar concedida e: a) DECLARAR a inexigibilidade 

do débito de R$ 31.345,56 (trinta e um trezentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos), objeto da inscrição de ID nº. 13313799; b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (19/03/2018), nos moldes do art. 398 do CC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENEQUELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000609-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL MENEQUELLI 

EXECUTADO: MARCELO DOS SANTOS MARTINS Vistos. Considerando 

que a exordial não fora instruída com cópia do documento pessoal do 

autor tampouco comprovante de residência, intime-se o exequente para 

fazê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 321 do CPC. Em tempo, intime-se o exequente ainda para, no mesmo 

prazo, indicar bens a penhora, nos termos do artigo 829, § 2º do CPC, sob 

pena de extinção (artigo 53, § 4º da Lei nº. 9.099/95). Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA GARCIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000471-68.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEIA GARCIA NEVES 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Analisando detidamente o presente 

feito verifica-se que as faturas que instruíram a exordial, bem como 

aquelas encartadas pela requerida apontam o endereço do autor em 

Cuiabá/MT. Ademais, o documento de ID nº. 13925699 apresentado pelo 

requerente com o escopo de comprovar seu domicílio nesta comarca não 

tem o condão de produzir tal prova. Não se desconhece o disposto na Lei 

nº. 7.115/83, porém é certo que se tratando de declaração emitida 

unilateralmente pela parte, que desmunida de qualquer outro documento 

não tem força probante. Com efeito, apesar de inexistir legislação sobre 

quais os documentos devem ser aceitos para comprovar o endereço, 

usualmente o Governo Federal tem adotado a seguinte relação: 1) contas 

água, luz, telefone (celular ou fixo); 2) contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório; 3) declaração do Imposto de Renda relativo ao 

último; 4) contracheque emitido por órgão público; 5) demonstrativos 

enviados pelo INSS ou SRF; 6) termo de rescisão de contrato de trabalho; 

7) boleto de cobrança de plano de saúde, condomínio, financiamento 

imobiliário ou mensalidade escolar; 8) fatura de cartão de crédito; 9) 

extrato do FGTS enviado pelo Caixa Econômica Federal; 10) carnê de 

cobrança de IPTU ou IPVA 11) registro de Licenciamento de veículos; 12) 

multa de trânsito; 13) laudo de avaliação de imóvel emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 14) escritura de imóvel. De se observar que o artigo 

4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos 

nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, 

através de qualquer dos documentos declinados na relação 

supratranscrita, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA RECHE SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002437-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI APARECIDA RECHE 

SANTIAGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que o documento apresentado 

pela parte requerente com o escopo de comprovar seu domicílio nesta 

comarca não tem o condão de produzir tal prova. Com efeito, não se 

desconhece o disposto na Lei nº. 7.115/83, porém é certo que se tratando 

de declaração emitida unilateralmente pela parte, que desmunida de 

qualquer outro documento não tem força probante. Ademais, este juízo 

tem aceitado tal declaração quando acompanhado de um comprovante de 

residência válido, emitida pelo proprietário do imóvel declinado no aludido 

documento, com firma reconhecida em cartório. Entrementes, apesar de 

inexistir legislação sobre quais os documentos devem ser aceitos para 

comprovar o endereço, usualmente o Governo Federal tem adotado a 

seguinte relação: 1) contas água, luz, telefone (celular ou fixo); 2) 

contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório; 3) declaração do 

Imposto de Renda relativo ao último; 4) contracheque emitido por órgão 

público; 5) demonstrativos enviados pelo INSS ou SRF; 6) termo de 

rescisão de contrato de trabalho; 7) boleto de cobrança de plano de 

saúde, condomínio, financiamento imobiliário ou mensalidade escolar; 8) 

fatura de cartão de crédito; 9) extrato do FGTS enviado pelo Caixa 

Econômica Federal; 10) carnê de cobrança de IPTU ou IPVA 11) registro 

de Licenciamento de veículos; 12) multa de trânsito; 13) laudo de avaliação 

de imóvel emitido pela Caixa Econômica Federal; 14) escritura de imóvel. 

De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios 

de competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, 

bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, 

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

inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, através de qualquer dos 

documentos declinados na relação supratranscrita, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002835-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUSA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que o documento apresentado pela parte 

requerente com o escopo de comprovar seu domicílio nesta comarca não 

tem o condão de produzir tal prova. Com efeito, não se desconhece o 

disposto na Lei nº. 7.115/83, porém é certo que se tratando de declaração 

emitida unilateralmente pela parte, que desmunida de qualquer outro 

documento não tem força probante. Ademais, este juízo tem aceitado tal 

declaração quando acompanhado de um comprovante de residência 

válido, emitida pelo proprietário do imóvel declinado no aludido documento, 

com firma reconhecida em cartório. Entrementes, apesar de inexistir 

legislação sobre quais os documentos devem ser aceitos para comprovar 

o endereço, usualmente o Governo Federal tem adotado a seguinte 

relação: 1) contas água, luz, telefone (celular ou fixo); 2) contrato de 

aluguel com firma reconhecida em cartório; 3) declaração do Imposto de 

Renda relativo ao último; 4) contracheque emitido por órgão público; 5) 

demonstrativos enviados pelo INSS ou SRF; 6) termo de rescisão de 

contrato de trabalho; 7) boleto de cobrança de plano de saúde, 

condomínio, financiamento imobiliário ou mensalidade escolar; 8) fatura de 

cartão de crédito; 9) extrato do FGTS enviado pelo Caixa Econômica 

Federal; 10) carnê de cobrança de IPTU ou IPVA 11) registro de 

Licenciamento de veículos; 12) multa de trânsito; 13) laudo de avaliação de 

imóvel emitido pela Caixa Econômica Federal; 14) escritura de imóvel. De 

se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de 

competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem 

como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, 

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

inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, através de qualquer dos 

documentos declinados na relação supratranscrita, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002376-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HELDEN CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que o documento apresentado pela parte requerente com o 

escopo de comprovar seu domicílio nesta comarca não tem o condão de 

produzir tal prova. Com efeito, não se desconhece o disposto na Lei nº. 

7.115/83, porém é certo que se tratando de declaração emitida 

unilateralmente pela parte, que desmunida de qualquer outro documento 

não tem força probante. Ademais, este juízo tem aceitado tal declaração 

quando acompanhado de um comprovante de residência válido, emitida 

pelo proprietário do imóvel declinado no aludido documento, com firma 

reconhecida em cartório. Entrementes, apesar de inexistir legislação sobre 

quais os documentos devem ser aceitos para comprovar o endereço, 

usualmente o Governo Federal tem adotado a seguinte relação: 1) contas 

água, luz, telefone (celular ou fixo); 2) contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório; 3) declaração do Imposto de Renda relativo ao 
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último; 4) contracheque emitido por órgão público; 5) demonstrativos 

enviados pelo INSS ou SRF; 6) termo de rescisão de contrato de trabalho; 

7) boleto de cobrança de plano de saúde, condomínio, financiamento 

imobiliário ou mensalidade escolar; 8) fatura de cartão de crédito; 9) 

extrato do FGTS enviado pelo Caixa Econômica Federal; 10) carnê de 

cobrança de IPTU ou IPVA 11) registro de Licenciamento de veículos; 12) 

multa de trânsito; 13) laudo de avaliação de imóvel emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 14) escritura de imóvel. De se observar que o artigo 

4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos 

nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, 

através de qualquer dos documentos declinados na relação 

supratranscrita, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002375-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HELDEN CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que o documento apresentado pela parte requerente com o 

escopo de comprovar seu domicílio nesta comarca não tem o condão de 

produzir tal prova. Com efeito, não se desconhece o disposto na Lei nº. 

7.115/83, porém é certo que se tratando de declaração emitida 

unilateralmente pela parte, que desmunida de qualquer outro documento 

não tem força probante. Ademais, este juízo tem aceitado tal declaração 

quando acompanhado de um comprovante de residência válido, emitida 

pelo proprietário do imóvel declinado no aludido documento, com firma 

reconhecida em cartório. Entrementes, apesar de inexistir legislação sobre 

quais os documentos devem ser aceitos para comprovar o endereço, 

usualmente o Governo Federal tem adotado a seguinte relação: 1) contas 

água, luz, telefone (celular ou fixo); 2) contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório; 3) declaração do Imposto de Renda relativo ao 

último; 4) contracheque emitido por órgão público; 5) demonstrativos 

enviados pelo INSS ou SRF; 6) termo de rescisão de contrato de trabalho; 

7) boleto de cobrança de plano de saúde, condomínio, financiamento 

imobiliário ou mensalidade escolar; 8) fatura de cartão de crédito; 9) 

extrato do FGTS enviado pelo Caixa Econômica Federal; 10) carnê de 

cobrança de IPTU ou IPVA 11) registro de Licenciamento de veículos; 12) 

multa de trânsito; 13) laudo de avaliação de imóvel emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 14) escritura de imóvel. De se observar que o artigo 

4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no bojo dos autos 

nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, 

através de qualquer dos documentos declinados na relação 

supratranscrita, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002750-27.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL APARECIDO DOS 

ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que o documento apresentado pela parte 

requerente com o escopo de comprovar seu domicílio nesta comarca não 

tem o condão de produzir tal prova. Com efeito, não se desconhece o 

disposto na Lei nº. 7.115/83, porém é certo que se tratando de declaração 

emitida unilateralmente pela parte, que desmunida de qualquer outro 

documento não tem força probante. Ademais, este juízo tem aceitado tal 

declaração quando acompanhado de um comprovante de residência 

válido, emitida pelo proprietário do imóvel declinado no aludido documento, 

com firma reconhecida em cartório. Entrementes, apesar de inexistir 

legislação sobre quais os documentos devem ser aceitos para comprovar 

o endereço, usualmente o Governo Federal tem adotado a seguinte 

relação: 1) contas água, luz, telefone (celular ou fixo); 2) contrato de 

aluguel com firma reconhecida em cartório; 3) declaração do Imposto de 

Renda relativo ao último; 4) contracheque emitido por órgão público; 5) 

demonstrativos enviados pelo INSS ou SRF; 6) termo de rescisão de 

contrato de trabalho; 7) boleto de cobrança de plano de saúde, 

condomínio, financiamento imobiliário ou mensalidade escolar; 8) fatura de 

cartão de crédito; 9) extrato do FGTS enviado pelo Caixa Econômica 

Federal; 10) carnê de cobrança de IPTU ou IPVA 11) registro de 

Licenciamento de veículos; 12) multa de trânsito; 13) laudo de avaliação de 

imóvel emitido pela Caixa Econômica Federal; 14) escritura de imóvel. De 

se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de 

competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem 

como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, 

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

inicial, comprovando o domicílio nesta comarca, através de qualquer dos 

documentos declinados na relação supratranscrita, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 131206 Nr: 5826-81.2015.811.0007
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Minas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Certifico que procedo a intimação do Dr. CARLOS EDUARDO FURIM, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

Termod e Audiência de fls. 83/84 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 170360 Nr: 4189-90.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Valter Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25.364/0 OAB/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 Certifico que procedo a intimação dos advogados do autor do fato, Drs. 

Luis Augusto Cuissi e Eline Alexandre Chagas, do inteiro teor do despacho 

de fl. 24, bem como da audiência designada para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 16h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 147368 Nr: 6769-64.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdison Arantes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 Certifico que procedo a intimação do Dr. Wesley Rodrigues Arantes, do 

inteiro teor do termo de audiência de fl. 20, bem como para que apresente 

o comprovante de quitação da última parcela da transação penal, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 158435 Nr: 5265-86.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Soehn Weber, Ana Carolina Alves da 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Certifico que procedo a intimação dos Advogados do autor do fato do 

inteiro teor da decisão de fls. 87 e 87-vº, bem como da audiência 

designada para o dia 27 de novembro de 2018, às 13h30min., neste Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001320-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE ANDRADE RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001320-40.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS EXECUTADO: JEFERSON DE ANDRADE RIBEIRO Vistos. Defiro o 

pedido formulado no ID num. 16296639, assim, determino a inclusão do 

nome da parte executada em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), 

com fundamento no artigo 782, §3º do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE. 

Consigno que, efetuado o pagamento, garantida a execução ou extinto o 

feito, a Secretaria da Vara deverá requisitar o imediato cancelamento da 

inscrição no rol de inadimplentes (art. 782, §4º, CPC). Verifico ainda que o 

credor postula pela suspensão do feito. Em observância ao princípio 

constitucional da duração razoável do processo, disposto no art. 5º, 

inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de suspensão do 

feito tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo de 

suspensão processual, independente de nova intimação, deve o 

exequente se manifestar nos autos, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004090-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DELFINO BORCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SCHMITT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004090-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO DELFINO BORCK 

REQUERIDO: VALDEIR SCHMITT Vistos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória formulado na petição inicial objetivando a transferência de 

veículo junto ao DETRAN-MT, transferência das multas e seus encargos 

(licenciamento e impostos) para o nome do requerido ou a quem ele 

indicar, e transferência da dívida deste, advinda para o seu nome. Alega a 

parte autora na inicial que efetuou a venda do veículo HONDA/CG 125 FAN 

ES; ANO/MODELO: 2009/2009; PLACA: NJP2716; COR: PRETA; CÓD. 

RENAVAM: 00149420 420 em DEZEMBRO DE 2013 para o requerido, 

entregando-lhe o recibo assinado para transferência do referido veículo. 

Afirma que o requerido após a assinatura do recibo como comprador ficou 

responsável pela transferência perante o órgão de trânsito, no prazo de 

30 (trinta) dias, e responsável pelos encargos/multas junto ao Detran. 

Sustenta que, passado quase 5 anos da transação de compra e venda, o 

réu não efetuou a transferência e não pagou os 

documentos/encargos/multas junto ao DETRAN. Assim, pugna pela 

transferência do veículo junto ao DETRAN-MT, transferência das multas e 

seus encargos (licenciamento e impostos) para o nome do requerido ou a 

quem ele indicar, e transferência da dívida deste. Pois bem. O artigo 294 

do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 

300 do NCPC. No caso em tela, verifico ausente um dos requisitos que 

enseja a concessão da medida liminar pleiteada consistente na 

probabilidade do direito, razão porque deve ser indeferida a tutela de 

urgência. De fato, a probabilidade do direito, por ora, é inexistente, eis que 

não há prova inequívoca da venda da motocicleta de propriedade da parte 

autora ao requerido, pelo contrário, todos os documentos juntados ao feito 

estão em nome da parte autora. Assim, ausente a probabilidade do direito, 

há de ser indeferido o pedido de tutela de urgência em relação ao pedido 

de tutela de urgência requerido pelo autor. Saliento que tal medida tem 

caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, 

caso sejam trazidos novos elementos aos autos. Ante o exposto, 

INDEFIRO em parte o pedido de tutela provisória em razão da ausência dos 

requisitos legais autorizadores. CITE-SE e INTIME-SE. Caso seja alegada 

matéria preliminar na contestação ou venha instruída com documentos, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004104-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA ALBINO BRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004104-87.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA APARECIDA ALBINO 

BRAZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela provisória pleiteada, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão 

pela qual deve ser deferida a tutela de urgência pretendida pela parte 

requerente, senão vejamos. A probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, através dos quais é 

evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora. De igual 

forma, o perigo de dano é evidente, pois o fornecimento de água é serviço 

essencial prestado pela concessionária de serviço público, conforme 

preceitos jurisprudenciais que transcrevo adiante: “RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - ÁGUA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A 

MÉDIA MENSAL - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A água é considerada 

um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral in 

re ipsa, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento 

cotidiano. 2. A consumidora teve o fornecimento de água suspenso em 

razão do não pagamento da fatura que era objeto de reclamação 

administrativa perante o Procon, que restou inexitosa.3. Com relação ao 

valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser 

mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe 

causar enriquecimento ilícito. 4. Havendo cobrança indevida, a revisão da 

fatura contestada pela consumidora, é medida que se impõe.5. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95.” (VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018). “FORNECIMENTO 

DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO APÓS O PAGAMENTO DA 

CONTRAPRESTAÇÃO PELA CONSUMIDORA. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR 

JÁ SANADA NO MOMENTO DO CORTE. Demora em procedimentos 

bancários não é imputável aos consumidores. Fornecimento de água é 

serviço essencial. Dano moral caracterizado. Valor reduzido, segundo 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente 

p r o v i d o . ”  ( P r o c e s s o :  A P L  0 0 5 3 5 8 7 2 7 2 0 1 2 8 2 6 0 2 2 4  S P 

0053587-27.2012.8.26.0224. Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 23/09/2015. Julgamento: 23 de Setembro de 2015. 

Relator: Gilson Delgado Miranda). Ante o exposto, nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a 

requerida se ABSTENHA DE EFETUAR O CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA DO HIDRÔMETRO Nº Y17S824753, bem como, não promova a 

negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ou 

caso já tenha sido efetuada, que seja procedida a retirada, até posterior 

determinação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes a fim de 

comparecerem a audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE as 

partes da presente decisão. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de novembro 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004049-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SANGUE DE BOI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004049-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AGROPECUARIA SANGUE DE 

BOI LTDA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

Agropecuária Sangue de Boi LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Verifica-se que a presente 

ação foi distribuída no Juizado Especial da Fazenda Pública. O artigo 5º, I e 

II, da Lei nº. 12.153/2009 especifica quais são os legitimados (ativo e 

passivo) para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

in verbis: Art. 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I. como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº. 123, 

de 14 de dezembro de 2006 II. como réus os Estados, o Distrito Federal, os 

Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas 

públicas a eles vinculadas. Observa-se, do mencionado preceito legal, que 

somente as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno 

porte estão dentre os legitimados ativos, sendo permitido somente às 

mesmas figurarem no polo ativo das ações distribuídas perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso em tela. Ante o 

exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

presente ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-02.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA ROSA GOUVEA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010000-02.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLANGE DA ROSA GOUVEA 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, MATEUS DE TOLEDO Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que foram esgotadas as tentativas de 

localização de bens da devedora. INDEFIRO o pedido de arquivamento 

provisório, uma vez que não coaduna com os princípios norteadores do 

Juizado Especial, além do mais, o § 4° do Art. 53 da Lei n° 9.099/95 é 

explícito ao dispor que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Sem custas. Arquive-se o processo, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002493-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAMOS ORLANDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002493-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREI RAMOS ORLANDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte 

exequente para emendar a petição inicial, especificamente para juntar aos 

autos documento de identificação legível, referida parte quedou inerte, 

conforme certidão de ID num. 16260065. Oportuno destacar que, em 

obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora, não restando outra alternativa, 

senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. Assim, 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, o que faço com fundamento no art. 330, inciso IV, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, 

com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004030-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004030-33.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VIACAO NOVA INTEGRACAO 

LTDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Verifica-se que a presente ação foi distribuída pela 

AVIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA em face da ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A no Juizado Especial da 

Comarca de Alta Floresta. Na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis 

somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas 

qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou 

organização da sociedade civil de interesse público, conforme art. 8º, § 

1º, da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no caso dos autos, tendo em 

vista que a parte autora, sendo sociedade empresária, não se enquadra 

nas hipóteses taxativas elencadas. Nesse sentido, eis a orientação 

jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA 

NEM COMO MICROEMPRESA NEM COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. Somente 

podem figurar no polo ativo de demanda ajuizada perante o 

JuizadoEspecial da Fazenda Pública as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, além das pessoas jurídicas 

de direito privado reguladas pela Lei Complementar nº 123/2006. Caso em 

que a parte autora se trata de uma associação privada, portanto, não se 

enquadra nas categorias contempladas pelo art. 5º, I, da Lei nº 12.153/09. 

Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do 

TJRS. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO 

MONOCRATICA.”(Conflito de Competência Nº 70067838326, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira 

Cezar, Julgado em 07/01/2016) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZATÓRIO POR 

DANOS MORAIS AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE 

DE PROPOSITURA DE AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS NOS TERMOS DO 

ARTIGO 8º DA LEI 9099/95. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE 

QUALIFICAÇÃO DA REQUERENTE COMO ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE 

CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM 

RAZÃO DA PESSOA. FEITO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJRS. 

RECURSO CÍVEL Nº 71003235249, TERCEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, 

TURMAS RECURSAIS, RELATOR: CARLOS EDUARDO RICHINITTI, 

JULGADO EM 15/12/2011). No caso concreto a parte autora é sociedade 

empresária, razão pela qual não pode ser parte no Juizado Especial, pois 

não se enquadra na legislação relativamente aos legitimados ativos. Ante 

o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

presente ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, 

caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de 

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

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002824-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002824-81.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

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

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto pelo Estado de Mato 

Grosso, alegando excesso de execução, apresentando, por seu turno, o 

cálculo no importe de R$ 837,23 (oitocentos e trinta e sete reais e vinte e 

três centavos) (ID nº. 15060918). Impende anotar que o exequente Dr. 

Luis Fernando Cassilhas Volpe aduz ter sido nomeado defensor dativo em 

processo judicial, tendo sido naquele feito arbitrado honorários 

advocatícios no importe de 03 URH, cobrando, portanto, da Fazenda 

Púbica o total de R$ 3.398,79 (três mil trezentos e noventa e oiro reais e 

setenta e nove centavos), conforme cálculo de ID nº. 14585602. 

Consoante se depreende da certidão de ID nº. 14585596, fora arbitrado 

honorários advocatícios em favor do autor no montante de 03 URH. No que 

concerne ao valor fixado em URH é importante transcrever o que trata o 

art. 1º, §2º da Resolução nº 96/2007 da OAB/MT, que estabelece: Art. 1º 

Aprovar as Normas Gerais e TABELA DE HONORÁRIOS, constantes dos 

anexos I e II, respectivamente, que servirão de referência a todos os 

advogados inscritos nesta Seccional, orientando–os na contratação de 

seu trabalho profissional, a fim de evitar excessos, e principalmente, o 

aviltamento nos valores, de modo que não atentem contra a dignidade da 

Advocacia. Parágrafo primeiro: A Tabela destina-se, ainda, a prestar 

auxílio aos Juízes na fixação de honorários de Advogado Dativo e do 

Assistente Judiciário, bem como a servir de referência nos arbitramentos 

judiciais de honorários advocatícios, nos casos em que a legislação o 

determinar ou possibilitar, não se prestando todavia como referência à 

fixação de piso salarial do advogado. Parágrafo segundo: Os valores 

constantes da Tabela são fixados em URH – Unidade Referencial de 

Honorários, instituída por esta Resolução, cujo valor inicial é fixado em R$ 

380,00 (trezentos e oitenta reais), e será anualmente atualizado pela 

variação do INPC do IBGE apurada no primeiro dia do mês subsequente ao 

aniversário da aprovação da presente. Cumpre dizer que a Unidade 

Referencial de Honorários Advocatícios - URH é um índice, ou seja, uma 

unidade de valor que serve de referência aos advogados e juízes para 

orientá-los em relação a espécie de trabalho profissional desenvolvido e 

respectivo valor, a fim de evitar excessos e que também não atentem 

contra a dignidade da Advocacia. Diante disso, os honorários advocatícios 
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fixados em favor do exequente em razão de sua atuação como defensor 

dativo há de ser contabilizado no momento da expedição do RPV, ou seja, 

a Unidade Referencial de Honorários deverá corresponder à última 

atualização da tabela de honorários prevista na Resolução nº 96/2007 da 

OAB/MT, devido às suas contínuas variações. Isso porque a URH é um 

índice que reflete a variação da capacidade remuneratória da moeda, 

servindo apenas como referência de valores a fim de remunerar os 

serviços prestados pelos profissionais da advocacia, que necessita de 

posterior liquidação a fim de alcançar o valor nominal da verba devida. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de 

Justiça: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO NO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCESSO DA EXECUÇÃO – 

INEXISTENTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR CERTO – JUROS 

MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – VERBA 

HONORÁRIA FIXADA EM 10 URH – ATUALIZAÇÃO DO VALOR NA DATA 

DO PAGAMENTO – CONSOANTE TABELA DA OAB/MT – RESOLUÇÃO Nº 

96/2007 – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de fixação de honorários 

à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a 

citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC ab-rogado.Já os 

honorários fixados em Unidade Referencial de Honorários Advocatícios – 

URH, não possui liquidez no momento da sua fixação, e deve ser 

contabilizado no momento do pagamento da verba honorária corresponder 

à última atualização da tabela da Unidade Referencial de Honorários 

Advocatícios da OAB, devido às suas contínuas variações. (Ap 

136774/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, 

Publicado no DJE 20/08/2018). RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á 

EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - 

FIXAÇÃO DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS) – O VALOR DEVE SER CONVERTIDO NA DATA DO 

PAGAMENTO CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA 

OAB/MT. RESOLUÇÃO 96/2007 - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO 

CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há 

que se falar em excesso de execução, uma vez que a atualização 

monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita de forma 

automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 96/2007 da 

OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito. (Ap 150321/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 

19/10/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 

PELO DESCUMPRIMENTO NO ART. 526 DO CPC – REJEITADA – FIXAÇÃO 

DO VALOR EM URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS) – VALOR ATUALIZADO NA DATA DO PAGAMENTO 

CONFORME VARIAÇÃO APRESENTADA PELA TABELA DA OAB/MT – 

RESOLUÇÃO 96/2007 – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de 

não conhecimento do recurso, se o agravado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar que o agravante descumpriu a regra prevista no art. 526, do 

CPC. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que a 

atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é feita 

de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na Resolução 

96/2007 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito”. (AI 

64645/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

05/11/2014). Desse modo, conforme consta no sítio eletrônico 

http://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios (acessado em 12/11/2018 às 

20h56min), o URH vigente é de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos), somando assim atualmente o total de R$ 

2.689,53 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três 

centavos). Portanto, evidencia-se o excesso de execução pelo autor, 

contudo, não nos moldes firmados pela executada, uma vez que, tendo a 

fixação dos honorários ocorrido em URH não incide atualização, porquanto 

consoante alhures explanado nesses casos, a atualização monetária é 

feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na 

Resolução 96/2007 da OAB/MT. Ante o exposto, com fulcro no artigo 920, 

do CPC, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO de ID nº. 

10015421, para reconhecer o excesso de execução, consignando que o 

valor da execução será estabelecido por ocasião do efetivo pagamento, 

observando-se a URH então vigente na época do pagamento, estabelecida 

em tabela emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato 

Grosso. Em tempo, determino o envio da ação para a contadoria judicial a 

fim de efetuar o cálculo de acordo com o acima especificado, devendo a 

execução prosseguir regularmente. Intimem-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

12 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000891-73.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DIRCE VIANA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende da 

minuta de ID nº. 13531719, as partes entabularam acordo após a prolação 

de sentença (ID n.º 16006179), e pretendem sua homologação, sendo que 

em petitório de ID nº. 16378943 restou comprovado seu cumprimento. Ante 

o exposto, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes, e tendo em 

vista seu cumprimento, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 924, 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação das 

partes e patronos, conforme art. 914 da CNGC/MT. Arquive-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA ALINA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003502-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOANITA ALINA DE ANDRADE 

REQUERIDO: JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME, BANCO 

PECUNIA S/A Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende do petitório de ID nº. 

16474330, a autora JOANITA ALINA DE ANDRADE e a requerida 

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME entabularam acordo e 

pretendem sua homologação. Na ocasião, a autora manifesta ainda 

desistência da ação em relação ao requerido BANCO PECUNIA S/A. A 

solução amigável do conflito está em consonância com a legislação 

pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre a 

autora e a requerida JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação a 

mencionada parte, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 
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Processo Civil. Em tempo, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO em relação à demandada BANCO PECUNIA S/A, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação das 

partes e patronos, conforme art. 914 da CNGC/MT. Arquive-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003172-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003172-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ CANTONI REQUERIDO: 

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Vistos. Dispensado 

o relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, I, CPC. I – Preliminares a) Coisa julgada A requerida alega preliminar 

de coisa julgada, afirmando que o autor já reproduziu demanda idêntica 

anteriormente (autos nº. 8011301-42.2016.8.11.0007). De fato, é certo 

que as partes litigaram anteriormente, contudo, naquele feito pretendia se 

declarar a inexistência do débito apontado em inscrição junto ao SERASA, 

incluído em 15/07/2016, indicando dívida de R$ 112,67 (cento e doze reais 

e sessenta e sete centavos), vencida em 19/04/2016, correspondente ao 

contrato nº. p059140770505883. Prolatada sentença em 26/01/2017, fora 

declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes advinda do 

contrato nº. p059140770505883, bem como reconhecida a ilegalidade da 

inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplente, tendo a empresa 

sido condenada ao pagamento de indenização por dano moral. Entretanto, 

aos 13/10/2017 a empresa voltou a inserir o nome do requerente no rol de 

mal pagadores, apontando o mesmo débito, tendo o autor distribuído a 

presente demanda a fim de que seja declarada indevida a cobrança 

correspondente à referida fatura, bem como, seja a empresa requerida 

condenada a reparação pelo prejuízo moral suportado. Desse modo, incide 

a preliminar de coisa julgada apenas quanto à declaração de inexigibilidade 

do débito objeto do contrato nº. p059140770505883, mas não quanto ao 

novo apontamento em espeque, o que constituiu fato novo e justifica a 

propositura de demanda nova. Desse modo, acolho em parte a preliminar 

arguida apenas no que atine a declaração de inexistência do débito. II – 

Mérito No, mérito, afirma o autor LUIZ CANTONI que teve o nome 

indevidamente lançado pela ré IMPORT EXPRESS COMERCIAL 

IMPORTADORA LTDA junto ao SERASA. Aduz que no bojo dos autos nº. 

8011301-42.2016.8.11.0007 já fora declarada a inexistência de relação 

jurídica entre as partes advinda do contrato nº. p059140770505883, 

consoante sentença proferida aos 26/01/2017, transitada em julgado aos 

16/03/2017, contudo, aos 13/10/2017 a empresa voltou a inserir o nome do 

requerente no rol de mal pagadores em razão do débito do aludido 

contrato. Por seu turno a requerida insiste em defender a existência de 

relação jurídica entre eles, afirmando que o débito existe e a inscrição é 

regular. Analisando detidamente o presente feito, bem como os autos 

outrora movido pelo autor em desfavor da ré (nº. 

8011301-42.2016.8.11.0007) verifica-se que já houve decisão estatal 

acerca da inexistência da relação jurídica entre as partes em decorrência 

do contrato nº. p059140770505883. Nessa toada, em atenção ao que 

dispõe o artigo 502 do CPC, a questão exigibilidade do débito objeto do 

contrato nº. p059140770505883 não comporta questionamento, porquanto 

albergada pela coisa julgada. Portanto, a inscrição do nome do autor em 

cadastro de inadimplente ocorrida em 13/10/2017 é indevida, uma vez que 

já declarada a inexistência do aludido débito. Vale anotar que a conduta 

desidiosa da empresa de não confirmar a persistência e exigibilidade do 

débito antes de proceder a anotação do nome do consumidor em cadastro 

de inadimplente reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pela parte. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela 

parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de cobranças, que lança no 

SERASA um débito prescrito. Desse modo, configurada a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em 

decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Nesse 

sentido, seguem os precedentes: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIOR. 

APONTAMENTO NEGATIVO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

REALIZADO PELA RÉ, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA 

AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$7.000,00 

MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008096083, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 30/10/2018). CONSUMIDOR. COBRANÇA DE 

VALORES JÁ DECLARADOS INEXISTENTES EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA. 

INSCRIÇÃO NEGATIVA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Razões 

recursais que se restringem à irresignação quanto ao dano moral. 

Havendo o cadastro negativo do autor em órgão de proteção ao crédito 

por dívida já declarada inexigível desde o ano de 2010, configurada a 

conduta abusiva da empresa demandada. 2. Dano moral configurado ante 

a ilegitimidade da inscrição do autor em cadastro negativo de crédito. Dano 

moral caracterizado por ser in re ipsa, ensejando reparação unicamente 

em razão de sua ocorrência, dispensada a efetivação de prova 

específica, presumindo-se o prejuízo em face dos nefastos efeitos que da 

inscrição do nome de consumidor em órgão cadastral advém. (...). 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005287719, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 24/03/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

DECRETADA EM ANULATÓRIA PREVIAMENTE AJUIZADA. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRELIMINARES -DA 

EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA- Segundo o art. 474 do CPC, 

transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e 

defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição 

do pedido, reputam-se argüidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos 

os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em 

favor das suas teses. Na hipótese, não se configurou a eficácia 

preclusiva da coisa julgada, pois embora a parte autora tenha ajuizado 

ação com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, a demanda em 

tela possui pedido diverso. Precedentes. MÉRITO - DÉBITO INEXISTENTE - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - No caso concreto, está-se diante de relação de 

consumo extracontratual, na qual a parte autora, como consumidora, alega 

ter sido inscrita no cadastro dos devedores inadimplentes por débito já 

declarado inexistente em ação anulatória com transito em julgado. Assim, é 

indevida a inclusão em órgãos de restrição ao crédito quando, tratando-se 

de relação de consumo, a demandada não comprova a existência dos 

débitos que deram ensejo a tal inscrição, configurando ofensa ao bem 

jurídico da pessoa humana. - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - A 

indenização por danos extrapatrimoniais deve ser suficiente para atenuar 

as conseqüências das ofensas aos bens jurídicos tutelados, não 

significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, bem como 

deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da prática 

de nova conduta. Fixação do valor da indenização com base na 

jurisprudência do STJ. - TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - O entendimento consolidado por esta Câmara Cível nas 

ações de indenização por dano moral é de fixação da incidência dos juros 

e correção monetária a partir da data do arbitramento do quantum 

indenizatório. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70050453448, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 24/10/2012). Sobre a 

comprovação dos morais em decorrência de inscrição indevida por 

ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: 

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. 
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AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, J. em: 20.09.2011). Prosseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, acolho em parte 

preliminar arguida e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, apenas com relação ao 

pedido de declaração e inexistência do débito objeto do contrato nº. 

p059140770505883. Em tempo, no que atine o dano moral, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para confirmar a liminar e CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(13/10/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000523-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ISMAEL GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A (ID 

nº. 13682336), alegando excesso de execução pelo exequente, 

apresentando, por seu turno, o cálculo no importe de R$ 4.133,21 (quatro 

mil cento e trinta e três reais e vinte e um centavos), afirmando que o valor 

fora integralmente pago não havendo qualquer debito remanescente. 

Impende anotar que o exequente ISMAEL GONÇALVES em pedido de ID 

nº. 13204216 pedido de cumprimento de sentença, com planilha no importe 

de R$ 4.661,04 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e quatro 

centavos). Analisando detidamente o presente feito verifica-se que aos 

25/05/2017 fora prolatada sentença, condenando a empresa ré ao 

pagamento em favor do autor do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença; e R$ 46,80 (quarenta e 

seis reais e oitenta centavos) a título de dano material, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do ajuizamento e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Consoante demonstra o ato de 

comunicação nº. 209715 a requerida fora citada aos 16/12/2016. Ainda, 

vê-se que aos 13/07/2017 houve pagamento da condenação pela ré, no 

importe de R$ 4.134,92 (quatro mil cento e trinta e quatro reais e noventa e 

dois centavos). Desse modo, vê-se que o cumprimento de sentença fora 

apresentado aos 15/05/2018 e contém atualização do débito até o mês de 

abril do referido ano, entretanto, houve pagamento da condenação em 

julho de 2017, portanto, evidente o excesso de execução pelo autor. Por 

outro lado, não se pode olvidar que apresentado embargos de declaração 

pela empresa demandada, estes não foram acolhidos, e na ocasião, a 

devedora fora condenada ainda ao pagamento de 2% do valor atualizado 

da causa a título de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC. (ID nº. 

12205005). Destarte, releva anotar que consoante estabelece a 

legislação, tal percentual deve incidir sobre o valor atribuído causa no 

pedido inicial, e não no valor da condenação. Inclusive, o Egrégio STJ já se 

manifestou que “no tocante à violação do art. 538, parágrafo único, do 

CPC, ressalto que, como qualquer penalidade, a multa processual em 

decorrência da caracterização de embargos de declaração de caráter 

protelatório deve ser interpretada de forma restritiva. Prevê referido 

dispositivo legal que ela deve incidir sobre o valor da causa [...]”. Nesse 

sentido Recurso Especial n. 711.221-SC, Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª 

Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 01/07/2005 p. 619, assim ementado: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 

CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. VERBETE SUMULAR 

98/STJ. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL DE 12% AO ANO. AÇÃO 

AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.180-35/2001. LEI 9.494/97. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO 

EM PARTE. [...] 2. A multa aplicável nos embargos de declaração 

considerados protelatórios deve recair tão-somente sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, é incabível sua incidência sobre o valor da 

condenação ou qualquer outra base de cálculo, considerando que, como 

qualquer penalidade, a multa de natureza processual deve ser 

interpretada restritivamente. Ademais, "Embargos de declaração 

manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter 

protelatório" (Súmula 98/STJ). [...] 4. Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido para excluir a aplicação da multa prevista no art. 538, 

parágrafo único, do CPC. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA APLICADA PELO STJ. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BASE DE 

CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. A multa aplicada pelo e. STJ em sede 

embargos de declaração por considerá-los protelatórios, na forma do art. 

538, parágrafo único, do CPC, bem como por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 17, VII, do CPC, teve como parâmetro o valor da causa. 

Considerando que a multa de natureza processual deve ser interpretada 

restritivamente, é incabível sua incidência sobre montante que não 

corresponda ao valor da causa. No caso, o valor da causa corresponde 

ao atribuído ao processo de inventário e não à pretensão econômica 

repelida no agravo de instrumento. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70065601528, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/09/2015). 

Portanto, evidencia-se o excesso de execução pelo autor, porquanto 

atualizou o cálculo até data posterior ao efetivo pagamento. Contudo, 

pendente de pagamento o valor atinente à multa estabelecida por 

embargos protelatórios, na toada da sentença de ID nº. 12205005. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 920, do CPC ACOLHO EM PARTE OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO de ID nº. 13682336, para reconhecer o 

excesso de execução quanto ao cálculo apresentado pelo credor, uma 

vez que abrange período de tempo posterior ao pagamento. Em tempo, 

determino o envio da ação para a contadoria judicial a fim de efetuar o 

cálculo do valor da multa arbitrada a em decorrência dos embargos 

protelatórios, de acordo com o acima especificado, devendo a execução 

prosseguir regularmente. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002565-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002565-23.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: TACIANE FABIANI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispensado o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto por 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ID nº. 

14605843), alegando impertinência da multa executada, sob o argumento 

de que cumpriu a sentença e procedeu a substituição do medidor de 

energia da autora dentro do prazo estabelecido. Impende anotar que a 

exequente TACIANI FABIANI executa a multa fixada em sentença, por 

descumprimento da aludida ordem (substituição do medidor de energia), 

afirmando que o aparelho não fora até então trocado. Cinge-se dos autos 

aos 21/03/2018 a exequente apresentou cumprimento de sentença em 

petitório de ID nº. 12336646. Intimada para cumprir a obrigação ou 

apresentar embargos, a executada apresentou petitório de ID nº. 

12921797, afirmando os mesmos fatos narrados nos embargos em 

exame, sendo que a decisão de ID nº. 13727319 não acolheu sua 

alegação. Vê-se, portanto, que a exequente repete tese já levantada e 

afastada pelo juízo. Os embargos apresentados pela executada foram 

instruídos com telas sistêmicas dando conta de que em 06/08/2017 houve 

a troca do medidor de energia da autora. Vale frisar que a sentença fora 

prolatada aos 11/12/2017, sendo que a fatura que ensejou a distribuição 

da presente ação corresponde teve vencimento ema agosto de 2017. 

Impende anotar que o documento comprobatório apresentado pela 

embargante é produzido de forma unilateral e não tem o condão de 

comprovar sua alegação. Nesse sentido, eis o entendimento 

jur isprudencia l  que colac iono:  RECURSO INOMINADO . 

RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. TELA SISTÊMICA QUE NÃO SERVE COMO PROVA. 

DOCUMENTO DE PRODUÇÃO UNILATERAL DA REQUERIDA. DÉBITOS QUE 

DEVEM SER DECLARADOS INEXIGÍVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 385 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. 

PRESUNÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA AFASTADA IN CASU. 

PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(Recurso Cível Nº 71007622236, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 25/10/2018). 

(Destaquei). Ademais, vale lembrar que referida tela sistêmica indica que o 

medidor de energia fora trocado antes da propositura da presente 

demanda (ocorrida em 21/09/2017). Desse modo, tenho que não restou 

comprovado o cumprimento da obrigação estabelecida em sentença, 

sendo devida a multa executada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

920, do CPC, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO de ID nº. 

14605843, uma vez que não comprovada a substituição do medidor de 

energia da autora, conforme determinado em sentença, sendo devida a 

multa estabelecida naquela ocasião. Em tempo, determino o 

prosseguimento da execução. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

13 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011125-97.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO TERRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011125-97.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCO ANTONIO TERRA 

ALMEIDA EXECUTADO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Vistos. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Decido. Primeiramente, em atenção ao disposto no artigo 288 do 

CPC, corrijo o erro material constante do petitório de ID nº. 14983913, que 

apesar de indicar como embargante BANCO DAYCOVAL S/A, em verdade 

trata-se de ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto por ACBZ IMPORTAÇÃO E 

COMÉRCIO LTDA (ID nº. 14983913), alegando nulidade da citação no 

processo de conhecimento, porquanto desconhece o endereço declinado 

no referido ato. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que 

fora expedida carta de citação em favor da requerida para endereço 

apontado pelo autor, remetida via correio, recebida aos 02/12/2015, 

consoante ID nº. 1481605. Impende anotar que a citação da pessoa 

jurídica via postal, nos termos dos artigos 246 e 248 do CPC, considera-se 

aperfeiçoada com a entrega da respectiva correspondência no endereço 

da empresa, mediante identificação e assinatura de quem se apresenta 

como habilitado para isso, preposto ou empregado, e não se recusa a 

fazê-lo nem anota qualquer ressalva a eventual falta de poderes, não 

sendo imprescindível a sua realização na pessoa do representante legal 

ou de quem ostente poderes específicos para esse ato. No caso dos 

autos, o documento foi entregue no endereço declinado pela parte autora 

e está devidamente assinado pelo recebedor, que indica ainda seu número 

de RG. Sobre o assunto, eis os entendimentos jurisprudenciais que 

colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA CARTA 

REGISTRADA. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 

248 do NCPC, ao dispor em relação à citação via carta registrado, 

estabelece que em caso de citação de pessoa jurídica, será válida a 

entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de 

administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de 

correspondências. 2. A carta de citação foi expedida para endereço da 

parte ré e recebida por pessoa devidamente identificada e que não fez 

qualquer objeção ao seu recebimento. 3. Assim, a ré deixou de comprovar 

que a pessoa que recebeu a citação pelo correio no estabelecimento 

comercial da agravante não é seu funcionário ou que não possui poderes 

expressos para tanto, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, 

nos termos do artigo 373, inciso II do novel Código de Processo Civil. 4. 

Aplicável a teoria da aparência ao caso, a qual está lastreada no princípio 

da boa-fé que norteia o procedimento dos partícipes de qualquer relação 

jurídica, na medida em que se presume a veracidade de situação que 

aparenta regularidade, convalidando os atos praticados sob este manto de 

confiança. 5. É válida a citação quando realizada no endereço no qual 

está localizada a ré, ainda que recebida por funcionário da portaria do 

prédio onde se encontra a demanda, ou por despachante que lá atua, 

sendo desnecessário que a assinatura no aviso de recebimento e o 

recebimento da carta sejam efetivados por representante legal da 

empresa. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de 

Instrumento Nº 70076863166, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/05/2018). 

0002748-50.2009.8.11.0020APELANTE: METALBRAS COMERCIO DE 

ACOS E METAIS LTDA APELADO: ALEXANDRE AUGUSTIN DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA - VALIDADE – 

DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE 

DO ATO – INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Considera-se aperfeiçoada a citação da pessoa jurídica pelo 

correio quando a correspondência é entregue no endereço informado nos 

autos e recebida por pessoa identificada, que não se recusou a 

subscrever o AR nem opôs qualquer ressalva quanto à existência de 

poderes para tanto, não sendo exigida assinatura do representante legal 

ou de quem ostente poderes específicos para esse ato. Sendo eficaz a 

citação postal, a editalícia é desnecessária, não cabendo arguir nulidade 
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com base em vício processual relacionado a esta última. (RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA REPRESENTADA POR 

CHEQUES. CITAÇÃO VÁLIDA. RECEBIMENTO DA CARTA NO ENDEREÇO 

DA EMPRESA RECORRENTE. AUSENTE PROVA DE QUE NÃO ESTIVESSE 

SEDIADA NO LOCAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL 

PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

OCORRENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 05 DO FONAJE E DA 

SÚMULA N. 07 DAS TURMAS RECURSAIS. 1. Narra a recorrente que sua 

revelia foi decretada de maneira equivocada, em razão de não ter 

recebido a citação. 2. Empresa recorrente que não traz qualquer indício 

probatório de sua alegação quanto à nulidade de citação, sendo que 

inexiste prova de que o local onde foi entregue o AR pelos Correios não 

fosse o endereço da recorrente. Não há que se falar, destarte, em 

qualquer mácula na citação da empresa recorrente. 3. Não se exige o 

recebimento do AR pelo sócio-gerente da pessoa jurídica ainda que se 

trate de microempresa. Aplicação da Súmula n. 07 destas Turmas 

Recursais e do Enunciado n. 05 do FONAJE. 3. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (Recurso Cível Nº 71007079643, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, 

Julgado em 21/06/2018). Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO de ID nº. 14983913, com fundamento no artigo 920, do CPC, e 

DEFIRO o prosseguimento da execução. Intimem-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001106-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001106-49.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ALEXANDRE MAGNO 

CAMOLEZZI EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO 

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

Dispensado o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto por 

ELEXTROLUX DO BRASIL S/A (ID nº. 16161628), alegando excesso de 

execução, afirmando que procedeu o pagamento voluntário da obrigação, 

requerendo sua suspensão. Indefiro o pedido de suspensão da execução 

porquanto não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários, 

estabelecidos pelo artigo 919 do CPC. Ademais, apesar de afirmar que 

garantiu o juízo, verifica-se que não o fez, porquanto procedido o 

pagamento parcial da condenação. Sobre o assunto, colaciono o 

precedente: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO 

CPC/2015 - AUSENTE PROVA DO RISCO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade 

condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos 

argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia 

integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, 

do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe. No caso 

dos autos, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, a inexequibilidade 

do título, uma vez que o contrato prevê, em sua cláusula primeira, 

parágrafo único, que a contratada não garante o êxito processual 

almejado pelos contratantes, o que afasta a probabilidade do direito 

alegado pelos Recorrentes. Além do mais, o bem ofertado em garantia 

pelos Agravantes já está hipotecado, como mencionam os próprios 

executados, ou seja, não há risco de manifesto prejuízo ou grave dano 

gerado pelo prosseguimento da execução. Como se não bastasse, os 

Agravantes deixaram de oferecer garantia à execução (bens livres de 

ônus) com a finalidade de obter o efeito suspensivo aos embargos, o que 

por si só, inviabiliza o deferimento do pedido. (CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018). Quanto ao excesso de 

execução apontado pela embargante é certo que este não se revela no 

caso em comento. Com efeito, evola-se do cumprimento de sentença 

apresentado pelo credor em ID nº. 15943488, que o cálculo apresentado 

abrange o montante da condenação, enquanto a embargante limitou-se a 

efetuar o pagamento parcial da dívida (ID nº. 16161628), apesar de 

condenada de forma solidária com as demais demandadas. Nos termos do 

artigo 264 do Código Civil, nas obrigações solidária os co-devedores 

obrigam-se pelo pagamento integral da dívida. Destarte, consoante 

estabelece o artigo 275 do referido diploma legal, pode o credor exigir o 

recebimento de um ou de todos os devedores, sendo certo que cabível 

ação de regresso do devedor adimplente quanto aos demais 

co-devedores (artigo 283 CC). A proposito, eis os entendimentos 

jurisprudenciais que colaciono: RECURSOINOMINADO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. 

PENHORA ON-LINE DA DIFERENÇA DE VALORES. REGULARIDADE. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTENTE. Recorre a parte embargante da 

sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos a fim 

de revogar a penhora on-line realizada na conta da recorrente. Sustenta, 

em síntese, a ocorrência de nulidade da execução, eis que inexigível o 

título em razão do pagamento. Não há que se falar em nulidade da 

execução em razão da realização de pagamento, uma vez que o título 

judicial (fl. 54 verso) condenou solidariamente os demandados ao 

pagamento de R$ 6.220,00 e arbitrou multa cominatória diária de R$ 

200,00, consolidada em 10 dias. Por seu turno, a recorrente realizou o 

pagamento de R$ 5.023,84 (fls. 103/104), sendo posteriormente realizada 

a penhora relativamente à diferença de valores inadimplida, conforme 

cálculo de fl. 111. Tratando-se de obrigação solidária os co-devedores 

obrigam-se pelo pagamento integral da dívida, motivo pelo qual não há que 

se falar em nulidade da execução ou da penhora, quando o pagamento 

espontâneo do título ocorreu de forma parcial. Assim, deve ser mantida a 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005189212, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

26/05/2015). RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). 

REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DO ART. 475-J DO CPC. 

PROCURADORES INTIMADOS POR NOTA DE EXPEDIENTE PARA 

PAGAMENTO DO DÉBITO, FL. 150. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. 

PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO SOMENTE PELA BRASIL TELECOM 

S.A. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO PELA CORRÉ NO 

PRAZO LEGAL, CONSOANTE DEMONSTRA O DOCUMENTO DE FL. 147. 

INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004848511, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/11/2014). Nessa toada, não 

prospera a alegação da embargante quando afirma que procedeu ao 

pagamento voluntário da obrigação, porquanto consoante se depreende 

da guia apresentada, fora efetuado de forma parcial. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 920, do CPC, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

de ID nº. 16161628, e via de consequência, determino o prosseguimento 

da execução. Em tempo, deixo de condenar a embargante em litigância de 

má-fé, conforme requerido pelo credor, por não vislumbrar a hipótese 

narrada no texto legal, uma vez que apesar deste afirmar que a 

embargante tentou ludibriá-lo para assinar recibo de quitação não 

comprovou tal informação nos autos. Intimem-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 
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Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001115-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SANTOS MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001115-45.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE RIBAMAR SANTOS 

MENDES EXECUTADO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA 

LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO interposto por DU-CÉU INDÚSTRIA E COMERCIO DE MODA 

INTIMA LTDA (ID nº. 13850283), alegando excesso de execução pelo 

exequente. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que fora 

prolatada sentença aos 06/09/2017, conforme ID nº. 9768938, tendo a 

embargante sido condenada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso (inscrição indevida), ocorrida em 28/05/2018 (conforme 

documento de ID nº. 6674431). Apresentado recurso inominado pela 

condenada, este fora julgado improcedente, e na ocasião a embargante 

fora condenada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais em 15% incidente sobre o valor da 

condenação, consoante ID nº. 11927914. De fato o calculo apresentado 

pelo exequente em cumprimento de sentença apresentado aos 02/04/2018 

(ID nº. 12491223) estava equivocado, tanto que ao impugnar os presentes 

embargos apresentou novo cálculo de ID nº. 15859883. Portanto, 

evidencia-se o excesso de execução pelo credor. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 920, do CPC ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO de ID nº. 13850283, para reconhecer o excesso de execução 

quanto ao cálculo apresentado pelo credor. Em tempo, determino o envio 

da ação para a contadoria judicial a fim de efetuar o cálculo do valor 

devido, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios, de 

acordo com o acima especificado, devendo a execução prosseguir 

regularmente. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PNEUS VIA NOBRE LTDA (REQUERIDO)

PIRELLI PNEUS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002036-67.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: PNEUS VIA NOBRE LTDA, PIRELLI PNEUS LTDA. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. I – Preliminar a) Incompetência Juizado Especial em 

decorrência da complexidade da causa – necessidade de perícia Ambas 

as requeridas alegam a incompetência do Juizado Especial para conhecer 

desta demanda, pois a causa seria complexa e dependeria de perícia no 

pneu adquirido pelo autor. Vale observar que o motivo da demanda não se 

limita ao defeito apresentado no produto adquirido pelo autor, mas também 

no descaso das requeridas com o consumidor, que passado o prazo 

estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor não prestaram 

qualquer informação ao requerente sobre o deslinde do imbróglio. 

Destarte, não restou informado nos autos o paradeiro e preservação do 

exato pneu adquirido pelo demandante, impossibilitando a realização do 

referido exame, o que não garante a aplicação do melhor direito e 

aparenta apenas procrastinar desnecessariamente o julgamento da 

causa. Desse modo, afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito aduz 

o autor RODRIGO ALVES DE SOUZA que no dia 26/03/2018 adquiriu um 

pneu junto a PNEUS VIA NOBRE LTDA, fabricado pela PIRELLI PNEUS 

LTDA, o qual dois dias depois apresentou vício oculto, tendo retornado a 

revendedora, que informou que encaminharia o produto para perícia, tendo 

emitido a solicitação de exame aos 11/04/2018. Afirma que decorreram 55 

dias sem que tivesse qualquer resposta, tendo proposto a presente ação 

visando à reparação pelo dano moral e material suportado. Por seu turno, 

as requeridas afirmam que o problema se deu por culpa exclusiva do 

autor, afirmando que realizou perícia no produto e constatou a inexistência 

de defeito de fabricação. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor 

- art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando 

essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade do fornecedor bem como do fabricante por eventual 

dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, 

independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõem os 

artigos 12 e 14, § 3º, ambos do CDC. Cinge-se dos autos que a defesa 

das demandadas se consubstancia em exame técnico realizado pela 

fabricante. Vê-se que o documento encartado ao ID nº. 14214987 fora 

emitido de forma unilateral pela fabricante, sem identificação ou fotografias 

do produto de fato adquirido pelo autor, e sequer indica o responsável 

técnico por sua emissão, havendo apenas uma assinatura em forma de 

rubrica. Nessa senda, tenho que as requeridas não se desincumbiram do 

ônus probatório que lhe recai, mormente no que atine a comprovação de 

mau uso do produto pelo consumidor, a demonstrar sua culpa exclusiva. 

Sobre o assunto, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CORTADOR 

DE GRAMA. QUEBRA DO EIXO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO 

DE MAU USO QUE DEVE SER COMPROVADA PELA RECORRENTE. LAUDO 

TÉCNICO PRODUZIDO PELA PRÓPRIA PARTE QUE NÃO É MEIO IDÔNEO DE 

PROVA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DAS RÉS EM RESTITUIR A 

QUANTIA PAGA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. A 

preliminar de complexidade da causa vai afastada porque a prova coligida 

é suficiente para o julgamento da lide. No mérito, a alegação de mau uso 

do cortador de grama, que teria sido utilizado em pedras ou madeiras, 

causando a quebra do eixo/virabrequim, não foi comprovada pela 

recorrente, a quem incumbia tal prova, pois de quem partiu a alegação de 

mau uso. O laudo técnico efetuado pela própria parte recorrente não pode 

ser aceito como meio idôneo de prova, visto que de produção unilateral da 

parte. Havendo vício do produto e não sendo esse sanado pelos 

fornecedores, devem esses ressarcir o valor pago pelo autor pelo 

equipamento. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005654678, 
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Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 31/10/2016). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

VÍCIO DE PRODUTO. PNEU NOVO. REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

AUSÊNCIA DE CONSERTO. APLICAÇÃO DO ART. 18, §1º, I, DO CDC. 

REVELIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. Cabia à requerida comprovar a inexistência de vício no 

produto ou ainda o mau uso por parte do consumidor. Não laborando 

nesse sentido, haja vista que foi revel, vai acolhida a pretensão de 

substituição do produto defeituoso. Com efeito, não sendo o vício do 

produto sanado no prazo de 30 dias após o encaminhamento à 

assistência técnica, cabível a substituição do bem, a teor do art. 18, § 1º, I, 

do CDC. Danos morais inocorrentes, uma vez que não houve prova de 

efetiva lesão a direito de personalidade do requerente. Igualmente, não 

restou comprovada situação excepcional a justificar a indenização. 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71006990782, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/08/2017). Ademais, não se pode 

olvidar que as requeridas também não comprovaram que agiram dentro do 

prazo estabelecido pelo artigo 18 do CDC, não demonstrando que prestou 

qualquer assistência ao autor, ainda que fosse para avisa-lo da conclusão 

do exame por elas realizado. Vale ressaltar que o pneu é indispensável ao 

funcionamento de um carro, de modo que o produto em questão ocupa a 

qualidade de produto essencial na vida moderna, fato que importaria o 

direito subjetivo da parte autora de exigir já no primeiro defeito verificado a 

troca imediata do produto ou adoção das alternativas previstas no § 1.º do 

artigo 18 do CDC, e o direito da parte autora é contemplado no § 3.º do 

artigo supracitado. Assim, a recalcitrância do fabricante e do fornecedor 

em solucionar o empasse vai de encontro ao que estabelece o Código de 

Defesa do Consumidor, mormente o disposto no artigo 6º, incisos IV, VI e 

VIII, combinado com o artigo 18 do referido texto legal. Em matéria de falha 

na prestação do serviço decorrente de defeito no produto, tratando-se de 

relação norteada pelo CDC, os vários contatos mantidos pelo autor com a 

fabricante (demonstrados com indicação dos números de protocolo de 

atendimento) delineiam o descaso do fornecedor diante de imposição legal, 

o dever objetivo de reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do 

Consumidor, vendo-se o consumidor obrigado a implorar pela resolução do 

problema, ou socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. 

Referida conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é 

suficiente a configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de 

indenizar. Entrementes, é cediço que o STJ tem aplicado a “Teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor” para casos dessa natureza, em que o 

consumidor despende demasiado tempo para solução de um problema 

criado pelo fornecedor, que não assume prontamente a responsabilidade 

que lhe cabe. Sobre o assunto, eis o julgamento do RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9), de relatoria da Excelentíssima 

Ministra Nancy Andrighi, cujo trexo transcrevo: “À frustração do 

consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se 

acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não 

deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – 

se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, 

intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, 

juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do 

produto oferecido ao consumo”. Deve-se observar que os fatos narrados 

na inicial demonstram constrangimentos sofridos pela parte autora, de 

forma a caracterizar o referido dano imaterial, que no caso é in re ipsa, 

uma vez que se encontra ínsito na própria conduta perpetrada pelas rés, 

violando-se inclusive a boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. 

Nesse sentido: INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ASSISTÊNCIA 

AUTORIZADA - CELULAR - FABRICANTE - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA - ART. 18, §1º DO CDC. A assistência técnica autorizada, por 

sua responsabilidade solidária com a fabricante e o revendedor do 

produto, é legítima para figurar no pólo passivo da ação de 

responsabilidade civil por defeito em aparelho celular. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - CELULAR DEFEITUOSO - INÉRCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS - DEMORA - RESSARCIMENTO - VALOR PAGO PELO 

APARELHO - FATURAS - DANO MORAL RECONHECIDO - ABALO - 

SOFRIMENTO. O aparelho celular defeituoso encaminhado para 

assistência técnica, não devolvido no prazo elencado no art. 18, §1° do 

CDC enseja indenização por dano material e moral. O dano material 

acarreta a devolução do valor pago pelo aparelho e das faturas cobradas 

e pagas pela empresa de telefonia enquanto o aparelho estava inativo na 

assistência. O dano moral é devido em razão dos sofrimentos obtidos pelo 

consumidor e do caráter pedagógico punitivo. (Ap 2978/2008, DR. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/05/2008, Publicado no DJE 26/05/2008). Desse 

modo, devida a reparação por dano material correspondente ao valor pago 

pelo produto, qual seja, R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). Devida 

ainda a reparação pelo dano moral. Assim sendo, levando em 

consideração o período em que o consumidor esteve privado do uso do 

pneu, os sofrimentos ocasionados pelo descaso das requeridas, o caráter 

pedagógico-punitivo da reparação como meio de coibir e desestimular a 

prática de condutas que contribuam ou resultem em danos a outrem, além 

da posição sociocultural e econômica do ofendido e do ofensor, tudo 

visando à justa indenização, sem oportunizar uma reparação inexpressiva 

ou fonte de enriquecimento sem causa, e, por fim, em atenção aos 

princípios basilares da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o dano 

moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). III - Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as rés 

solidariamente a pagarem à parte autora a importância de: a) R$ R$ 340,00 

(trezentos e quarenta reais) a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do desembolso (26/03/2018 - ID nº. 

13516634), conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 

CC); b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010941-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SL MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010941-10.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA BISPO 

EXECUTADO: SL MOVEIS LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado em face 

do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende do 

petitório de ID nº. 15445159, as partes entabularam acordo e pretendem 

sua homologação. A solução amigável do conflito está em consonância 

com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação 

celebrada entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Determino a liberação do valor 

penhorado eletronicamente em favor do executado. Intimem-se. 

Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

16 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000976-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCIS DIAS PAIVA 

REQUERIDO: AVIANCA, KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, I, CPC. Os processos n.º 1000976-59.2018.8.11.0007 (Autor: 

FRANCIS DIAS PAIVA) e 1000977-44.2018.8.11.0007 (Autor: EVERTON 

DA SILVA CANDIDO), serão julgados por conexão, nos termos do art. 55, 

do CPC. I – Preliminares a) Litispendência alegada pela requerida KONTIK 

FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Pretende a requerida a extinção 

da ação, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, em decorrência da 

litispendência deste processo com o feito nº. 1000977-44.2018.8.11.0007 

em trâmite perante este juízo. Na toada do que estabelece o artigo 337, 

§3º do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, 

isto é, quando ambas as demandas possuem mesmas partes, causa de 

pedir e pedido. Embora se vislumbre a similitude na causa de pedir, não há 

que se falar em extinção em decorrência da litispendência, sendo certo 

que as ações possuem polos ativos e pedidos diversos. Afasto a 

preliminar arguia. b) Conexão arguida pela requerida OCEANAIR LINHAS 

AÉREAS S/A - AVIANCA Na toada da explanação aventada pela requerida 

em contestação, os processos nº. 1000976-59.2018.8.11.0007 e nº. 

1000977-44.2018.8.11.0007 deverão ser julgados por conexão, nos 

termos do artigo 55 do CPC, porquanto apesar de possuírem partes e 

pedidos distintos, ambos possuem como causa de pedir a falha na 

prestação de serviço de viagem adquirida e realizada em conjunto pelas 

partes. Em tempo, consigno que a reunião tem como escopo facilitar o 

julgamento, uma vez que ambas possuem mesmo lastro probatório, e 

evitar a prolação de decisões conflitantes. Destarte, colaciono 

entendimento doutrinário sobre o assunto: “(...) Conceito de conexão. Na 

verdade a lei disse menos do que queria, porque basta a coincidência de 

um só dos elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para 

que exista a conexão entre duas ações. (...) Requisitos para que se haja a 

reunião dos processos por conexão. Para que o juiz possa (deva) 

determinar a reunião dos processos ou das ações por conexão, devem 

estar presentes alguns requisitos, sem o quê a reunião não poderá 

ocorrer. São requisitos para reunião dos processos: (i) a ocorrência de 

hipótese de conexão; (ii) devem ser observados os requisitos do CPC 321; 

(iii) as ações podem ser cumuladas na mesma petição inicial; (iv) o 

procedimento está em estágio que permita a reunião dos processos (v. 

STJ 235); (v) o processo cuja competência deverá ser alterada é relativa. 

(...)”.(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson 

Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, págs. 376 e 377). Acolho a preliminar 

alegada. c) Ilegitimidade passiva da requerida OCEANAIR LINHAS AÉREAS 

S/A – AVIANCA Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade 

dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo as rés responder em 

conjunto pelos prejuízos causados ao consumidor. Portanto, afasto a 

preliminar aventada. II – Mérito No mérito, afirmam os autores FRANCIS 

DIAS PAIVA e EVERTON DA SILVA CANDIDO que em novembro de 2017 

adquiriram junto à requerida ZUUPER (KONTIK FRANSTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA) passagens aéreas com saída de Campo Grande/MS e 

destino ao Rio de Janeiro/RJ, para o dia 27/12/2017 pela companhia aérea 

AVIANCA, no importe e R$ 943,56 (novecentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e seis centavos). Contudo, ao se apresentarem para o check in 

foram surpreendidos com a informação de que os bilhetes foram 

adquiridos para o dia 27/11/2017. Assim, foram obrigados a adquirir novas 

passagens em outra companhia aérea, no importe de R$ 3.527,16 (três mil 

quinhentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) e pretendem a 

reparação por dano moral, tendo o prejuízo material sido suportado 

exclusivamente pelo Sr. FRANCIS. Por seu turno, a requerida AVIANCA 

alega que a falha é exclusiva da KONTIK, que emitiu os bilhetes de forma 

errada. Já a requerida KONTIK reconhece a falha, afirmando que quando o 

autor FRANCIS efetuou a compra fora realizada reserva para 27/11 e não 

27/12 como pretendia o consumidor. Contudo, aduz que contatou a 

companhia aérea e logrou êxito no reembolso do importe de R$ 675,60 

(seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), que foram 

estornados no cartão de crédito do consumidor, bem como que realizou 

transferência eletrônica no importe de R$ 2.851,56 (dois mil oitocentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) em favor de FRANCIS, 

uma vez que tal valor, somado com a restituição da AVIANCA, 

corresponde ao montante dispendido com as passagens adquiridas junto 

a GOL LINHAS AÉREAS. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor 

- art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando 

essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea e agência de turismo por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código, sendo 

certo que no caso vertente as demandadas sequer negam a incidência da 

falha na prestação do serviço. Analisando detidamente as provas 

produzidas, cinge-se dos extratos de cartão de crédito do autor FRANCIS 

encartados aos autos nº. 1000976-59.2018.8.11.0007, que foram pagos 

por ele em favor da AVIANCA os importes de R$ 157,36 (cento e 

cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) em 15/12/2017 (ID nº. 

12571462 - pág. 6); R$ 110,28 (cento e dez reais e vinte e oito centavos) 

em 15/01/2018 (ID nº. 14400186 - pág. 1), 15/02/2018, (ID nº. 14400186 - 

pág. 4), 15/03/2018, (ID nº. 14400186 - pág. 6), 15/04/2018 (ID nº. 

14400186 - pág. 7) e 15/05/2018 (ID nº. 14400186 - pág. 8), somando o 

total de R$ 708,76 (setecentos e oito reais e setenta e seis centavos). 

Consta ainda do documento de ID nº. 12571462 - pág. 6 (processo nº. 

1000976-59.2018.8.11.0007) que em 15/12/2017 o autor pagou a KONTIK 

o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente ao serviço 

prestado. Desse modo, tem-se que para realizar a viagem o autor 

custearia o importe de R$ 908,76 (novecentos e oito reais e setenta e seis 

centavos). Contudo, havendo falha na prestação do serviço fora 

necessário adquirir novas passagens pela companhia aérea GOL, no 

importe de R$ 3.527,16 (três mil quinhentos e cinte e sete reais e 

dezesseis centavos), conforme comprova o documento de ID nº. 

12571457. Assim, o requerente suportou prejuízo de R$ 2.618,40 (dois mil 

seiscentos e dezoito reais e quarenta centavos). Não se pode olvidar que 

os requerentes realizaram a viagem e independente dos percalços 

sofridos, chegaram ao destino final, de modo que não prospera sua 

pretensão em ser integralmente ressarcido quanto ao montante pago por 

ambas as passagens, a ter toda a viagem paga pelas requeridas. O 

documento de ID nº. 14400186 - pág. 6 (processo nº. 

1000976-59.2018.8.11.0007) demonstra que em 15/03/2018 houve 

estorno de R$ 675,60 (seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta 

centavos) pela AVIANCA em favor de FRANCIS, havendo uma divergência 

de R$ 33,16 (trinta e três reais e dezesseis centavos) entre o valor 

comprovadamente pago pelo consumidor, que fora de R$ 708,76 

(setecentos e oito reais e setenta e seis centavos), e o montante 

restituído. Cinge-se do documento de ID nº. 12571461 (processo nº. 

1000976-59.2018.8.11.0007) que em 31/01/2018 a requerida KONTIK 

efetuou uma transferência eletrônica no importe de R$ 2.851,56 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), em favor 

de FRANCIS DIAS PAIVA, sendo esse valor inclusive superior ao prejuízo 

suportado pelo demandante. Desse modo, conclui-se ser improcedente a 

reparação pelo dano material, uma vez que já restituído 

administrativamente pelo prejuízo suportado. Por outro lado, o dano moral 

suportado pelos requerentes é latente. Impende lembrar que os autores 

pretendem indenização a título de danos morais tendo em vista o abalo 

sofrido diante da notícia de que as passagens foram emitidas para outra 

data, o que, consequentemente, impediria a viagem. Verifico que no caso 

concreto a postura das requeridas causou danos à esfera privada dos 
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autores que superou o mero desconforto ou dissabor. Tratava-se de 

viagem de fim do ano para um dos destinos turísticos mais concorridos do 

Brasil, qual seja, o Rio de Janeiro, que exigia planejamento prévio, 

certamente providenciado pelo consumidor. Ademais, um dos 

demandantes teve que dispor de consideráveis valores para a aquisição 

de nova passagem aérea, de inopino, a fim de não frustrar os planos já 

realizados. Dito isso, não há qualquer razão de fato ou de direito que 

obste a procedência do pedido. Aqui convém lembrar que, em se tratando 

de contenda regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil de matriz objetiva à qual as demandadas estão 

submetidas implica que o dever de indenizar somente não estará afastado 

caso haja plena comprovação de que o defeito inexiste ou, senão, que a 

culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do já citado art. 14, 

§3º, do CDC. No caso concreto, não houve qualquer prova em tais 

sentidos, do que decorre a constatação da falha na prestação do serviço 

com base na qual se dá o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes. 

De resto, impende pontuar que o dano moral é evidente e de caráter “in re 

ipsa”, consoante entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO 

CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE AD 

CAUSAM DA FORNECEDORA RÉ. TEORIA DA ASSERÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM . 

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que vai rejeitada, com base 

na Teoria da Asserção, à luz da qual devem ser lidos os termos da 

exordial. Responsabilidade da agência de viagens que se afirma, ante o 

descabimento da interpretação do art. 14, §3º, do CDC, no sentido de 

atribuir responsabilidade individualizada a membro específico da cadeia de 

fornecedores. Reconhecimento da ocorrência de dano moral in re ipsa que 

se mantém, como desdobramento da falha na prestação do serviço, 

relativamente aos equívocos na emissão do bilhete aéreo dos autores. 

Quantum indenizatório respectivo que também se mantém, tal como fixado 

na sentença, pelo Juízo de primeira instância. Preliminar rejeitada. No 

mérito, apelação cível desprovida. (Apelação Cível Nº 70078077682, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 26/07/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PASSAGENS AÉREAS PARA ORLANDO COMPRADAS EM AGÊNCIA DE 

TURISMO. AUSÊNCIA DE RESERVA NOTICIADO NO CHECK IN. 

RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE 

FORNECEDORES. CDC. ART. 14. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A falha na 

prestação do serviço prestado pela agência de turismo demandada restou 

demonstrada, havendo responsabilidade solidária de todos os 

fornecedores do serviço pelos danos causados aos passageiros. 

Situação que, inegavelmente, gerou enorme abalo, decepção e frustração 

aos passageiros, que no momento do check in foram surpreendidos pela 

notícia de que não havia reserva em seus nomes. Viagem frustrada. 

Quantum indenizatório mantido em R$ 8.000,00 para cada, não sendo caso 

de mitigação. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70077298099, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/07/2018). Assim sendo, levando 

em consideração os sofrimentos ocasionados pelo descaso das 

requeridas, o caráter pedagógico-punitivo da reparação como meio de 

coibir e desestimular a prática de condutas que contribuam ou resultem em 

danos a outrem, além da posição sociocultural e econômica do ofendido e 

do ofensor, tudo visando à justa indenização, sem oportunizar uma 

reparação inexpressiva ou fonte de enriquecimento sem causa, e, por fim, 

em atenção aos princípios basilares da proporcionalidade e razoabilidade, 

fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada qual dos 

autores. III - Dispositivo Ante o exposto, acolho a preliminar de conexão e 

rejeito às demais preliminares arguidas, e JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as 

rés solidariamente a pagarem aos autores FRANCIS DIAS PAIVA e 

EVERTON DA SILVA CANDIDO a importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, a cada qual dos autores, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano material, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000977-44.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EVERTON DA SILVA CANDIDO 

REQUERIDO: AVIANCA, KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, I, CPC. Os processos n.º 1000976-59.2018.8.11.0007 (Autor: 

FRANCIS DIAS PAIVA) e 1000977-44.2018.8.11.0007 (Autor: EVERTON 

DA SILVA CANDIDO), serão julgados por conexão, nos termos do art. 55, 

do CPC. I – Preliminares a) Litispendência alegada pela requerida KONTIK 

FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Pretende a requerida a extinção 

da ação, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, em decorrência da 

litispendência deste processo com o feito nº. 1000977-44.2018.8.11.0007 

em trâmite perante este juízo. Na toada do que estabelece o artigo 337, 

§3º do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, 

isto é, quando ambas as demandas possuem mesmas partes, causa de 

pedir e pedido. Embora se vislumbre a similitude na causa de pedir, não há 

que se falar em extinção em decorrência da litispendência, sendo certo 

que as ações possuem polos ativos e pedidos diversos. Afasto a 

preliminar arguia. b) Conexão arguida pela requerida OCEANAIR LINHAS 

AÉREAS S/A - AVIANCA Na toada da explanação aventada pela requerida 

em contestação, os processos nº. 1000976-59.2018.8.11.0007 e nº. 

1000977-44.2018.8.11.0007 deverão ser julgados por conexão, nos 

termos do artigo 55 do CPC, porquanto apesar de possuírem partes e 

pedidos distintos, ambos possuem como causa de pedir a falha na 

prestação de serviço de viagem adquirida e realizada em conjunto pelas 

partes. Em tempo, consigno que a reunião tem como escopo facilitar o 

julgamento, uma vez que ambas possuem mesmo lastro probatório, e 

evitar a prolação de decisões conflitantes. Destarte, colaciono 

entendimento doutrinário sobre o assunto: “(...) Conceito de conexão. Na 

verdade a lei disse menos do que queria, porque basta a coincidência de 

um só dos elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para 

que exista a conexão entre duas ações. (...) Requisitos para que se haja a 

reunião dos processos por conexão. Para que o juiz possa (deva) 

determinar a reunião dos processos ou das ações por conexão, devem 

estar presentes alguns requisitos, sem o quê a reunião não poderá 

ocorrer. São requisitos para reunião dos processos: (i) a ocorrência de 

hipótese de conexão; (ii) devem ser observados os requisitos do CPC 321; 

(iii) as ações podem ser cumuladas na mesma petição inicial; (iv) o 

procedimento está em estágio que permita a reunião dos processos (v. 

STJ 235); (v) o processo cuja competência deverá ser alterada é relativa. 

(...)”.(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson 

Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, págs. 376 e 377). Acolho a preliminar 

alegada. c) Ilegitimidade passiva da requerida OCEANAIR LINHAS AÉREAS 

S/A – AVIANCA Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade 

dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os 

integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, 

parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo as rés responder em 

conjunto pelos prejuízos causados ao consumidor. Portanto, afasto a 

preliminar aventada. II – Mérito No mérito, afirmam os autores FRANCIS 
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DIAS PAIVA e EVERTON DA SILVA CANDIDO que em novembro de 2017 

adquiriram junto à requerida ZUUPER (KONTIK FRANSTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA) passagens aéreas com saída de Campo Grande/MS e 

destino ao Rio de Janeiro/RJ, para o dia 27/12/2017 pela companhia aérea 

AVIANCA, no importe e R$ 943,56 (novecentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e seis centavos). Contudo, ao se apresentarem para o check in 

foram surpreendidos com a informação de que os bilhetes foram 

adquiridos para o dia 27/11/2017. Assim, foram obrigados a adquirir novas 

passagens em outra companhia aérea, no importe de R$ 3.527,16 (três mil 

quinhentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) e pretendem a 

reparação por dano moral, tendo o prejuízo material sido suportado 

exclusivamente pelo Sr. FRANCIS. Por seu turno, a requerida AVIANCA 

alega que a falha é exclusiva da KONTIK, que emitiu os bilhetes de forma 

errada. Já a requerida KONTIK reconhece a falha, afirmando que quando o 

autor FRANCIS efetuou a compra fora realizada reserva para 27/11 e não 

27/12 como pretendia o consumidor. Contudo, aduz que contatou a 

companhia aérea e logrou êxito no reembolso do importe de R$ 675,60 

(seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), que foram 

estornados no cartão de crédito do consumidor, bem como que realizou 

transferência eletrônica no importe de R$ 2.851,56 (dois mil oitocentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) em favor de FRANCIS, 

uma vez que tal valor, somado com a restituição da AVIANCA, 

corresponde ao montante dispendido com as passagens adquiridas junto 

a GOL LINHAS AÉREAS. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor 

- art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando 

essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea e agência de turismo por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código, sendo 

certo que no caso vertente as demandadas sequer negam a incidência da 

falha na prestação do serviço. Analisando detidamente as provas 

produzidas, cinge-se dos extratos de cartão de crédito do autor FRANCIS 

encartados aos autos nº. 1000976-59.2018.8.11.0007, que foram pagos 

por ele em favor da AVIANCA os importes de R$ 157,36 (cento e 

cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) em 15/12/2017 (ID nº. 

12571462 - pág. 6); R$ 110,28 (cento e dez reais e vinte e oito centavos) 

em 15/01/2018 (ID nº. 14400186 - pág. 1), 15/02/2018, (ID nº. 14400186 - 

pág. 4), 15/03/2018, (ID nº. 14400186 - pág. 6), 15/04/2018 (ID nº. 

14400186 - pág. 7) e 15/05/2018 (ID nº. 14400186 - pág. 8), somando o 

total de R$ 708,76 (setecentos e oito reais e setenta e seis centavos). 

Consta ainda do documento de ID nº. 12571462 - pág. 6 (processo nº. 

1000976-59.2018.8.11.0007) que em 15/12/2017 o autor pagou a KONTIK 

o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente ao serviço 

prestado. Desse modo, tem-se que para realizar a viagem o autor 

custearia o importe de R$ 908,76 (novecentos e oito reais e setenta e seis 

centavos). Contudo, havendo falha na prestação do serviço fora 

necessário adquirir novas passagens pela companhia aérea GOL, no 

importe de R$ 3.527,16 (três mil quinhentos e cinte e sete reais e 

dezesseis centavos), conforme comprova o documento de ID nº. 

12571457. Assim, o requerente suportou prejuízo de R$ 2.618,40 (dois mil 

seiscentos e dezoito reais e quarenta centavos). Não se pode olvidar que 

os requerentes realizaram a viagem e independente dos percalços 

sofridos, chegaram ao destino final, de modo que não prospera sua 

pretensão em ser integralmente ressarcido quanto ao montante pago por 

ambas as passagens, a ter toda a viagem paga pelas requeridas. O 

documento de ID nº. 14400186 - pág. 6 (processo nº. 

1000976-59.2018.8.11.0007) demonstra que em 15/03/2018 houve 

estorno de R$ 675,60 (seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta 

centavos) pela AVIANCA em favor de FRANCIS, havendo uma divergência 

de R$ 33,16 (trinta e três reais e dezesseis centavos) entre o valor 

comprovadamente pago pelo consumidor, que fora de R$ 708,76 

(setecentos e oito reais e setenta e seis centavos), e o montante 

restituído. Cinge-se do documento de ID nº. 12571461 (processo nº. 

1000976-59.2018.8.11.0007) que em 31/01/2018 a requerida KONTIK 

efetuou uma transferência eletrônica no importe de R$ 2.851,56 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), em favor 

de FRANCIS DIAS PAIVA, sendo esse valor inclusive superior ao prejuízo 

suportado pelo demandante. Desse modo, conclui-se ser improcedente a 

reparação pelo dano material, uma vez que já restituído 

administrativamente pelo prejuízo suportado. Por outro lado, o dano moral 

suportado pelos requerentes é latente. Impende lembrar que os autores 

pretendem indenização a título de danos morais tendo em vista o abalo 

sofrido diante da notícia de que as passagens foram emitidas para outra 

data, o que, consequentemente, impediria a viagem. Verifico que no caso 

concreto a postura das requeridas causou danos à esfera privada dos 

autores que superou o mero desconforto ou dissabor. Tratava-se de 

viagem de fim do ano para um dos destinos turísticos mais concorridos do 

Brasil, qual seja, o Rio de Janeiro, que exigia planejamento prévio, 

certamente providenciado pelo consumidor. Ademais, um dos 

demandantes teve que dispor de consideráveis valores para a aquisição 

de nova passagem aérea, de inopino, a fim de não frustrar os planos já 

realizados. Dito isso, não há qualquer razão de fato ou de direito que 

obste a procedência do pedido. Aqui convém lembrar que, em se tratando 

de contenda regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade civil de matriz objetiva à qual as demandadas estão 

submetidas implica que o dever de indenizar somente não estará afastado 

caso haja plena comprovação de que o defeito inexiste ou, senão, que a 

culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do já citado art. 14, 

§3º, do CDC. No caso concreto, não houve qualquer prova em tais 

sentidos, do que decorre a constatação da falha na prestação do serviço 

com base na qual se dá o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes. 

De resto, impende pontuar que o dano moral é evidente e de caráter “in re 

ipsa”, consoante entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO 

CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE AD 

CAUSAM DA FORNECEDORA RÉ. TEORIA DA ASSERÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM . 

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que vai rejeitada, com base 

na Teoria da Asserção, à luz da qual devem ser lidos os termos da 

exordial. Responsabilidade da agência de viagens que se afirma, ante o 

descabimento da interpretação do art. 14, §3º, do CDC, no sentido de 

atribuir responsabilidade individualizada a membro específico da cadeia de 

fornecedores. Reconhecimento da ocorrência de dano moral in re ipsa que 

se mantém, como desdobramento da falha na prestação do serviço, 

relativamente aos equívocos na emissão do bilhete aéreo dos autores. 

Quantum indenizatório respectivo que também se mantém, tal como fixado 

na sentença, pelo Juízo de primeira instância. Preliminar rejeitada. No 

mérito, apelação cível desprovida. (Apelação Cível Nº 70078077682, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 26/07/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PASSAGENS AÉREAS PARA ORLANDO COMPRADAS EM AGÊNCIA DE 

TURISMO. AUSÊNCIA DE RESERVA NOTICIADO NO CHECK IN. 

RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE 

FORNECEDORES. CDC. ART. 14. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A falha na 

prestação do serviço prestado pela agência de turismo demandada restou 

demonstrada, havendo responsabilidade solidária de todos os 

fornecedores do serviço pelos danos causados aos passageiros. 

Situação que, inegavelmente, gerou enorme abalo, decepção e frustração 

aos passageiros, que no momento do check in foram surpreendidos pela 

notícia de que não havia reserva em seus nomes. Viagem frustrada. 

Quantum indenizatório mantido em R$ 8.000,00 para cada, não sendo caso 

de mitigação. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70077298099, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/07/2018). Assim sendo, levando 

em consideração os sofrimentos ocasionados pelo descaso das 

requeridas, o caráter pedagógico-punitivo da reparação como meio de 

coibir e desestimular a prática de condutas que contribuam ou resultem em 

danos a outrem, além da posição sociocultural e econômica do ofendido e 

do ofensor, tudo visando à justa indenização, sem oportunizar uma 

reparação inexpressiva ou fonte de enriquecimento sem causa, e, por fim, 

em atenção aos princípios basilares da proporcionalidade e razoabilidade, 

fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada qual dos 

autores. III - Dispositivo Ante o exposto, acolho a preliminar de conexão e 

rejeito às demais preliminares arguidas, e JULGO PROCEDENTE, em parte, 
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a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar as 

rés solidariamente a pagarem aos autores FRANCIS DIAS PAIVA e 

EVERTON DA SILVA CANDIDO a importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de danos morais, a cada qual dos autores, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 

do CPC, e 405 CC). Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano material, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003154-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003154-78.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIVALTER DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se 

dos autos que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 

15873131), não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo 

juntado na movimentação de ID n.º 16529982. Desse modo, a extinção da 

ação é à medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei 

nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003152-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIVALTER DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se 

dos autos que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 

15872673), não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo 

juntado na movimentação de ID n.º 16529275. Desse modo, a extinção da 

ação é à medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei 

nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002488-77.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEBORA RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório dispensado em face 

do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende da 

minuta de ID nº. 16136796, as partes entabularam acordo e pretendem sua 

homologação, sendo que em petitório de ID nº. 15117200 restou 

comprovado seu cumprimento. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO 

firmado entre as partes e tendo em vista seu cumprimento, JULGO 

EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 

9.099/95). Dispensada a intimação das partes e patronos, conforme art. 

914 da CNGC/MT. Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA MACARONELLI CARDOSO BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001349-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIDINEIA MACARONELLI 

CARDOSO BELLO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Intimada 

a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 

relação a demandada BANCO BRADESCO S/A, contudo, se quedou inerte 

(ID nº. 15245330). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora, não restando alternativa senão a extinção do feito em razão 

do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

21 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 120799 Nr: 8088-38.2014.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagila Carina da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Adv. Celso Reis de Oliveira - OAB/MT 5.476, por todo o 

conteúdo da decisão proferida nesta ação, a seguir transcrita: " Vistos 

etc. - Ante aos documentos juntados às fls. 84/101 e 123/123, bem como 

ante ao parecer favorável do Ministério Público, às fls. 131/132, DEFIRO o 

pedido de restituição do valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) 

ao requerente AUTO POSTO APARECIDADO NORTE, fls. 73/74. - Proceda 

a Sra. Gestora Judiciária com as providências que se fizerem necessárias 

para a devida restituição. - Cumpra-se, expedindo o necessário. - Às 

providências”, para requerer o que de direito no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 152740 Nr: 2418-14.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selço Feitosa de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B

 INTIMAÇÃO do acusado, por meio do seu procurador, para apresentação 

de suas alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 106855 Nr: 5140-41.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Luiz Provenssi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josemir martins dos santos 

- OAB:15995

 INTIMAÇÃO da defesa do acusado, para que se manifeste acerca das 

testemunhas defensivas arroladas, consoante cota ministrial de fls. 278.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 161767 Nr: 6977-14.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Heiss Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 INTIMAÇÃO do acusado, por meio do seu procurador, para apresentação 

de suas alegações finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166356 Nr: 2200-49.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dione Carmo Ramos - 

OAB:22885/0-MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 37.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada e por 

consequência CONDENO o réu FAGNER CORDEIRO, brasileiro, convivente, 

natural de Alta Floresta/MT, nascido em 20/02/1992, filho de Joceli Gaspar 

Cordeiro e Irene de Souza Freitas Cardeiro, como incurso na pena do 

artigo 155, § 4.°, inciso II (escalada), do Código Penal Brasileiro, à pena 

que passo a individualizar e fixar.2.1– DOSIMETRIA38.Caracterizado o 

furto qualificado passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à 

fixação da pena.39.... Portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 

100 (cem) dias-multa, pelo crime de furto qualificado. 41.Na segunda fase 

da aplicação da pena, verifico a incidência da atenuante da confissão, 

realizada perante a autoridade judicial, bem como a incidência da 

agravante da reincidência, haja vista o réu cumprir pena pelo mesmo crime 

no executivo de Código nº 126804, que tramita nesta Comarca, sendo 

assim, procedo com a compensação das circunstâncias, por serem as 

duas preponderantes, nos termos do que vem decidindo o STJ 

.42.Outrossim, não há causas de aumento ou diminuição de pena a influir, 

nesta esteira a TORNO DIFINITIVA.2.2- DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE 

PENA43.Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e diante 

das circunstâncias judiciais acima expostas, que lhes são desfavoráveis, 

verifico que o único regime que se amolda no caso dos autos é o 

INICIALMENTE FECHADO, por expressa disposição do art. 33, § 3º, do 

Código Penal.46.Assim sendo, DENEGO ao réu o apelo em liberdade, pois 

permaneceu preso durante toda a instrução e seria um contrassenso, 

após a condenação, a soltura.... MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO 

PROVISÓRIA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em 

liberdade.III - DELIBERAÇÕES FINAIS57.Fixo o valor dos dias multa, de 

acordo com o estabelecido nas letras do artigo 49, do Código Penal, à 

razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.58.CONDENO o Réu 

ao pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser 

pagas em 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado para a defesa.59.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166554 Nr: 2295-79.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 
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SCHAVAREN - OAB:16592

 26.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu VANDERSON LOURENÇO, brasileiro, solteiro, natural de Alta 

Floresta/MT, nascido aos 09 de maio de 1995, portador da cédula de 

Identidade n. 24925462 SEJUSP/MT, inscrito no CPF/MF n. 051.879.961-18, 

filho de Iracema Rocha Lourenço e Venicio Lourenço, como incurso na 

pena do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06; à pena que passo a 

individualizar e fixar.II.I – DA DOSIMETRIA DA PENAII.I.I – Da 

Individualização Da Pena...53.Na terceira fase, não há causas de 

diminuição ou de aumento de pena. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a 

pena imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.II.I.II – Da Não 

Conversão da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de 

Direitos:54.Inviável, no caso dos autos, a conversão da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, isso porque o réu não preenche os 

requisitos contidos no art. 44, do Código Penal, conforme amplamente 

especificado nesta Sentença.II.I.III – Do Regime de Cumprimento de Pena e 

da Prisão:55.O único regime que se amolda ao tráfico e conexo é o 

INICIALMENTE FECHADO, nos termos do art. 33, §3º, do CP, portanto, o 

réu não faz jus ao benefício legal, tendo em vista que a quantidade de 

drogas apreendidas e sua variedade, quais sejam, cocaína e “maconha”, 

demanda uma medida mais intensa – DAS DELIBERAÇÕES FINAIS:70.FIXO 

o valor dos dias multa de acordo com o estabelecido nas letras do artigo 

49, do CP, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo 

vigente.71.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.72.DECRETO a perda dos bens e valores em favor da União. 

Devendo ser observado a fundamentação acima e o contido na legislação 

pertinente, caso haja valores e estes devem ser depositados na conta 

única do TJMT.73.O réu cumprirá a pena, em estabelecimento adequado, 

nesta ou em outra Unidade da Federação, consoante dispõe a Lei 

7.210/84 e mediante as condições a serem impostas no Juízo da 

Execução.

6ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1003937-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003937-70.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

TATIANE PRISCILA DA SILVA RÉU: ALEXANDRE DA SILVA LIMA Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, tendo em vista o pedido de assistência judiciária gratuita devendo 

comprovar que não possui condições de litigar sem prejuízo do próprio 

sustento, caso tenha que recolher as custas processuais, conforme 

dispõe o art. 98, § Ï7, CPC. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS 

PROCESSUAIS - NECESSIDADE - ISENÇÃO CONCEDIDA AO AUTOR DA 

DEMANDA COLETIVA - INAPLICABILIDADE. - No procedimento de 

cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, é 

devido o recolhimento das custas e despesas processuais, não sendo 

aplicável a isenção concedida ao autor da demanda coletiva. (TJ-MG - AI: 

10024142921618001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de 

Julgamento: 23/02/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 03/03/2016) No mesmo prazo, deverá juntar ao processo seu 

holerite/folha de pagamento, visto que afirmou em sua inicial ser Bombeira 

Militar, sob pena de extinção do presente feito. Intime-se. Alta Floresta, 31 

de outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004007-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLENE RIBEIRO MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1004007-87.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

KARLENE RIBEIRO MORAES Vistos. Intime-se a parte autora para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de novembro de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003934-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURINI (EMBARGANTE)

ROMILDO NUNES DA SILVA (EMBARGANTE)

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003934-18.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA, ROMILDO NUNES DA SILVA, ANTONIO FURINI 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, transformar e protocolar o presente 

procedimento corretamente, tendo em vista que a ação principal 

(Execução Fiscal nº 1189-87.2015.811.0007 – Código 122927) trata-se de 

processo físico e não virtual. Esclareço que o presente feito será 

arquivado com as baixas necessárias, independente de atendimento da 

determinação acima pela parte autora. Bem como, proceda-se a parte 

autora a correção quanto aos seus pedidos, visto que no pedido informa o 

código do processo físico como sendo 125593, processo este que tramita 

na Terceira vara desta Comarca e não na Sexta Vara. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001292-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR DA SILVEIRA (REQUERENTE)

JOAO LOURENCO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001292-72.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOAO LOURENCO SILVEIRA, VANDIR DA SILVEIRA Vistos. 

Trata-se de requerimento de expedição de Alvará Judicial proposto por 

JOÃO LOURENÇO SILVEIRA e VANDIR DA SILVEIRA. Alega em síntese 

que, são legítimos herdeiros de Amandio da Silveira falecido em 

10/12/2001, conforme certidão de óbito em anexo. Que quando da morte 

de Amandio, este não deixou bens a inventariar, apenas valores de 

PIS/PASEP, sendo os autores filho do de cujus e únicos herdeiros. Requer 

a expedição de alvará judicial, autorizando os requerentes a efetuarem o 

saque do valor depositado em conta referente ao PIS/PASEP dp de cujus. 

Vieram com a inicial os documentos de ID 13002081/13015920. Recebida a 

inicial e determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (ID 

13017524). Esta informou que em nome de Amandio da Silveira consta um 

saldo no valor de R$9.693,88 (nove mil, seiscentos e noventa e três reais 

e oitenta e oito centavos) ID 15053532. Instado a manifestar, o nobre 

representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento dos 

pedidos iniciais (ID 15641178). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Preconiza o art. 666 do Novo Código de 

Processo Civil que independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 

1980. É a hipótese dos autos, na medida em que se trata de quantia 
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depositada perante a instituição financeira em nome do falecido, Sr. 

Amandio da Silveira, nos termos da Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 

1980. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de expedição de 

Alvará Judicial, autorizando o Autor VANDIR DA SILVEIRA a sacar a 

quantia depositada na Caixa Econômica Federal, na conta de titularidade 

do falecido, Sr. Amandio da Silveira, com fulcro no artigo 2º, da Lei nº 

6.858/80. Expeça-se alvará de autorização/levantamento a ser depositado 

o valor na conta apresentada pelo autor no ID15982486. Sem custas. P.R.I. 

Após o trânsito em julgado e procedida a transferência dos valores, 

arquivem-se os autos com as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 23 de outubro de 2018. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103938 Nr: 5690-89.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&TL-M, ET, ST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) EMERSON TRACZ (CPF: 934.896.171-34), SEBASTÃO 

TRACZ (308.195.631-53) e TRACZ E TRACZ LTDA - ME (CNPJ: 

09.186.171-34), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado nas fls. 173/174 (R$31.470,96).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, esclareço que pedidos repetitivos, apenas para evitar a 

prescrição do feito, serão indeferidos de ofício por este juízo.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108360 Nr: 3814-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natasha Taina de Amorim Ocampos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - 

OAB:9.454/MT, Márcia Conceição dos Santos - OAB:11.911 - MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Natasha Taina de Amorim Ocampos(CPF: 040.844.061-98) 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 84-v/85 (R$5.697,54).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113482 Nr: 2009-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custodio & Cia Ltda ME, Leopoldo Luiz 

Custódio

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) LEOPOLDO LUIZ CUSTÓDIO (CPF: 838.892.801-53) e 

CUSTODIO & CIA LTDA – ME (CNPJ nº13.464.661.0001-10) , nos termos 

do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 104 (R$20.363,64).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109135 Nr: 4614-93.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos de Melo & Costa Vieira Ltda ME 

(pedalando Gostoso), Kinetron Eletrônica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:

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

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

- OAB:262.436-SP

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

155/156, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105310 Nr: 532-19.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSdS

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

81/82, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90664 Nr: 5021-07.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO PACHE

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 133, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104153 Nr: 5917-79.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quiterio Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado com o número do processo, referente a condução do oficial 

de justiça até o Centro do Município de Carlinda-MT, acessando o site do 

TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de citação do requerido.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137924 Nr: 1860-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Tolfo de Almeida Vieira

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

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca dos 

documentos de fls. 180/181, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103938 Nr: 5690-89.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&TL-M, ET, ST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 176/178, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108360 Nr: 3814-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natasha Taina de Amorim Ocampos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - 

OAB:9.454/MT, Márcia Conceição dos Santos - OAB:11.911 - MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 87/88, bem como para requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113482 Nr: 2009-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custodio & Cia Ltda ME, Leopoldo Luiz 

Custódio

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 106/107, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Sentença

PROCESSO Nº:11033-41.2013.811.0004 (CÓD. 176923) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que encaminhou as matrículas de nº 39.962 e 54.313, para 

averiguação, requerendo providências. 2. Informa o Oficial Registrador 

que não foi encontrada cópia da Escritura Pública de Compra e Venda 

lavrada no Cartório de Bom Jardim de Goiás – GO, livro 118, fls. 120/v, 

relativa à matrícula nº 54.313, nos arquivos de conhecimento na Serventia. 

E que, analisando a cópia da referida escritura fornecida pelo Cartório de 

Bom Jardim, diverge do que se encontra registrado na matrícula. 3. Relata 

que em conferência no Cartório da Comarca de Aragarças – GO, verificou 

que a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro 85, fls. 24, não 

confere. 4. Com a inicial vieram os documentos (fls. 06/20). 5. Após serem 

solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 28/32, 34, 38/40, 

42/46, 60/61 e 66/103), referentes ao arquivo de conhecimento das 

matrículas. 6. Às fls. 105/108, consta que todos os proprietários atuais e 

primitivos, foram devidamente intimados, contudo, não houve qualquer 

manifestação, conforme certidão da fl. 109. 7. Intimado, o Ministério Público 

manifestou-se (fl. 114) solicitando documentos. 8. Por fim, vieram os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. 9. Em razão dos indícios relatados 

pelo Registrador às fls. 04/05, é necessária a análise de toda a cadeia 

dominial da matrícula, por conter supostas irregularidades. 10. Matrícula n° 

39.962 (fl. 07/08v) A matrícula n° 39.962, refere-se a uma área de terras 

situada neste Município e Comarca de Barra do Garças – MT, com área de 

250,00 ha, de propriedade primitiva de Loiva Machado Rosa, consta ser 

originária da matrícula nº 25.526, aberta em 30 de junho de 1993. 11. Na 

matrícula n.º 25.526(fls. 30) consta averbação de venda para a matrícula 

39.962. 12. A escritura registrada no R-1 confere conforme consta às fls. 

38/40). 13. A escritura registrada no R-2 desta matrícula não confere(fls. 

19/20). 14. Matrícula n° 54.313 (fl. 06/V) A matrícula n° 54.313 refere-se a 

um lote de terras, pastais e lavradias, situado no Município General 

Carneiro – MT, com área de 499ha, denominado "Fazenda Divisa do 

Barreiro", originária da transcrição nº 1.160, aberta em 27 de maio de 

2009. 15. A escritura registrada em seu R-1 não confere conforme consta 

às fls. 120e v. 16. Na transcrição n.º 1.160 consta averbação de venda 

para a matrícula n.º 54.313. 17. Ao analisar as matrículas n° 39.962 e 

54.313 e toda a documentação acostada aos autos, constatam-se 

diversas irregularidades envolvendo a ilegitimidade dos documentos 

apresentados, o que põe em risco a higidez dos negócios jurídicos e a 

própria segurança jurídica dos registros públicos, conforme será 

demonstrado a seguir. 18. Dessa forma, conclui-se que a matrícula de n° 

39.962 com área de 250,00 ha, apresenta irregularidade no que se refere 

a escritura registrada em seu R-2, já a matrícula n.º 54.313 com área de 

499,00 ha, apresenta irregularidade no que se refere a escritura 

registrada em seu R-1, o que pode eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 19. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 20. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 21. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio das matrículas de n° 39.962, com 

área de 250,00 ha e matrícula nº 54.313, com área de 499,00 ha, o que 

faço a título de juízo de segurança. 22. Expeça-se, mandado de 

averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para proceder o 

bloqueio das matrículas n° 39.962, com área de 250,00 ha e matrícula nº 

54.313, com área de 499,00 ha. 23. Intimem-se. Cumpra-se. 24. 

Publique-se a decisão no DJE. 25. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Barra do Garças, 13 de novembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274082 Nr: 3594-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delza Maria Pereira Silva, Delva Maria Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARTINS DA SILVA - 

OAB:7326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): terceiros e interessados

Finalidade: publicação da sentença de interdição

Sentença: Vistos.1.Trata-se de ação de interdição ajuizada por DELZA 

MARIA PEREIRA SILVA em face de DELVA MARIA PEREIRA SILVA.2.A 

requerente é irmã da interditanda.3.À fl. 44 a requerente foi nomeado 

como curadora provisória da interditanda.4.Em audiência a Defensoria 

Pública manifestou-se sem oposição à pretensão inicial, bem assim o 

Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido formulado na 

inicial.5.É O RELATÓRIO. DECIDO.DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE6.Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo 

matéria de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos 

do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015, uma vez que a lide gira em 

torno de prova documental já produzida.7.Assim, já estando devidamente 

instruído o feito, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos 

do artigo 355, I, do CPC/2015.DO MÉRITO8.Cuida-se de pedido de 

interdição de DELVA MARIA PEREIRA SILVA, sob a alegação de que a 

interditanda, é portadora de deficiência intelectual como comprovado em 

laudo anexo fl.11 e estudo psicossociais fls.17/23, dependendo por 

completo dos cuidados de terceiro, o que a torna incapaz para os atos da 

vida civil.9.No interrogatório da interditanda ficou demonstrada a 

veracidade dos fatos narrados na inicial, condição esta ratificada pelo 

laudo médico de fls. 40.10. Por outro lado, está claramente demonstrado 

nos autos que a curadora possui todos os predicados para bem 

desempenhar sua função, tão relevante para o caso em 

tela.DISPOSITIVO.11.Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida DELVA 

MARIA PEREIRA SILVA, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma dos artigos 3º, II, e 

1.775, §3º, CC, NOMEANDO-LHE como curadora DELZA MARIA PEREIRA 

SILVA.12.Em obediência ao disposto no art. 755, CPC/2015 e no art. 9º, III, 

CC/02, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 

dez dias, independentemente de pagamento de taxas e emolumentos, 

dada a gratuidade deferida, bem como na rede mundial de computadores, 

no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma 

de editais do CNJ- Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 

06 (seis) meses.13.SEM custas e honorários.14. Após, certificado o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e processuais, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.15.Sentença 

publicada em audiência. Saem os presentes intimados. As partes desistem 

do prazo recursal.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se”. Nada mais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 15 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104198 Nr: 9200-90.2010.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. N. da Silva - Me, Maria Elizabeth Rodrigues 

Arrais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207455 Nr: 8000-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO CINTRA DE SOUZA FILHO MEI, Maria 

Cardoso da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Muzzi Vieira - 

OAB:OAB/MS 17.783, Ana Claudia Damaceno - OAB:OAB/MS 15.654, 

André de Assis Rosa - OAB:19.077-A, Carolina Zenir Rezende do 

Carmo - OAB:OAB/MS 17.783, Karina Souza Kasper - OAB:OAB/MS 

17.434, Leonardo Bega Feijó - OAB:OAB/MS 16.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Barra do Garças, 21 de novembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89320 Nr: 3204-48.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Correia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ferreira Mendes - 

OAB:27.764, Marystella Leão Guimarães - OAB:38159, RODNEI 

VIEIRA LASMAR - OAB:19114/GO, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de decisão de fls. 225.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84595 Nr: 7760-30.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shark Automotive Distribuidora de Peças Ltda - 

71.724.512/0020-01

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber José Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - OAB:PR-15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, 

Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RenaJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (RenaJud), impulsiono o feito para que 

seja intimado o(a) executado(a) a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228949 Nr: 8374-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Nilton Silva Oliveira, Alessandra Mendes da Silva 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vieira dos Santos, Fernando Lima de 

Medeiros, Admilson Barbosa de Brito, Edivaldo Portilho Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Arraes Queiroz 

- OAB:MT 24.325, Lazaro Humberto Pinto de Farias - OAB:19888/0, 

Olivier Pereira de Abreu - OAB:12829/GO, Rudinei Adriano Spanholi 

- OAB:MT 18.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285040 Nr: 10112-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER CASTRO SILVA, GISELE CINTRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77395 Nr: 914-94.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Serra Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, Vilson Paulo dos 

Reis, Aldemir Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Serra Bavaresco - 

OAB:39169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, BARTIRA BIBIANA STEFANI - OAB:MT - 15.194-A, 

Edmar Rodrigues de Souza Júnior - OAB:4325/MT, Maria Madalena 

da Assunção - OAB:MT 3.971, Mário César Crema - OAB:MT 3873, 

Mirian Lucia Honorato - OAB:MT 14.699
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 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via dje), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Barra do Garças, 21 de novembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283937 Nr: 9431-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Pereira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil de Alto Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 37, no prazo 

de 05 dias, declarando que as testemunhas Laerte de Souza Farias, 

Osmar de Souza Darias e Osvaldo de Souza Farias não foram 

encontradas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287987 Nr: 11832-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.T MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de impulsionamento de fls. 15.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38189 Nr: 35-29.2004.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CORDEIRO MANIÇOBA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS E BACENJUD 

INFRUTÍFERO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. 

Bem como para se manifestar acerca do BacenJud infrutífero de fls. 

158/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256105 Nr: 10294-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Bratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268629 Nr: 40-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283937 Nr: 9431-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Pereira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil de Alto Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a participação dos Promotores de Justiça desta Comarca 

no "IX ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA", em Cuiabá/MT, nos dias 21, 22, 23 de Novembro de 2018, 

REDESIGNO a audiência para o dia 12 DE FEVEREIRO DE 2019, às 

14h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252687 Nr: 8126-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA 

E ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO.

 Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível. Bem como para que apresente planilha atualizada do débito, nos 

termos do artigo 152, VI do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 275363 Nr: 4325-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiene de Jesus Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 53.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232730 Nr: 11022-07.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa e Conforto Móveis Planejados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Rondom Vorba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 59.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171757 Nr: 4557-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Olimpio dos Santos, Alcione Olimpio 

dos Santos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RenaJud positivo/autor(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (RenaJud), impulsiono o feito para que 

seja intimado o(a) autor(a) a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18662 Nr: 54-36.1984.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ PLENTZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIAI & OTIAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Abbud - OAB:29.008 

OAB/RS, OSCAR JOSE PLENTZ NETO - OAB:18061, Sergio Martins de 

Macedo - OAB:51.674B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora pra indicar os dados bancários para 

levantamento dos valores depositados nos autos, no prazo de 10 dias, 

considerando que os dados indicados em fls. 570 são os mesmos do 

alvará 440301-0/2018 cancelado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174331 Nr: 7689-52.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71836 Nr: 5095-75.2007.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyanna Lopes Cançado Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Vistos. Considerando a ausência da parte Requerente e seu patrono, 

estando presente apenas testemunhas JORGE HUMBERTO NOGUEIRA 

REIS e VALDENICE HENRIQUE DA SILVA TAPETY, bem como a parte 

Requerida, verifico a impossibilidade na realização do ato designado, 

motivo pelo qual REDESIGNO a presente audiência de Instrução para o dia 

12 DE FEVEREIRO DE 2019, às 15h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 

Ademais, saliento que a parte Requerida, bem como as TESTEMUNHAS, 

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS e VALDENICE HENRIQUE DA SILVA 

TAPETY já saem intimadas da nova data da audiência, sendo 

desnecessária nova intimação. No mais, a patrona da Requerida 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO reitera os pedidos aduzidos às fls. 232. 

Ademais, EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva da testemunha SONIA 

MARIA PAZ DA SILVA, a fim de que se realize sua oitiva, observando o 

endereço constante nas fls. 231. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179191 Nr: 1217-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Moreira Lopes, Milton Moreira Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO
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Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 101.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288845 Nr: 12329-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213219 Nr: 11381-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Limongi de Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 535 Nr: 7-76.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Pinheiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Exequente para que apresente cópia integral e 

atualizada da Matrícula nº. 38.586, do CRI local, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de impossibilidade de apreciação do pedido de fls.329.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89338 Nr: 3231-31.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Henrique de Oliveira, Daniela Borges 

Reining

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Ricardo Borges 

Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 157, conforme requerido, devendo-ser 

observada a conta bancária indicada.

2. Por corolário, INDEFIRO o pedido de fls. 158.

3. INTIME-SE a parte Exequente para que promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237558 Nr: 14505-45.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Rubens de Almeida, CLEULICE MARIA 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves da Cunha, Faygon S/A, 

Fabio Aylton Casal de Rey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270479 Nr: 1331-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Tiago Gonçalves Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de certidão de fls. 80.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227108 Nr: 7106-62.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Declieux Jorge Resente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Eduardo Faria de Lima Figueiredo, 

Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Lopes da Rocha Junior 

- OAB:20658/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de fls. 155.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232015 Nr: 10486-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de impulsionamento de fls. 86.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188346 Nr: 8962-32.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: jose carlos skryszowski junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:PR/45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS E BACENJUD 

INFRUTÍFERO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. 

Bem como para se manifestar acerca do BacenJud infrutífero de fls. 

84/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191559 Nr: 11415-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 124.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216922 Nr: 996-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243702 Nr: 1864-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues Montalvão

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a contestação 

apresentada nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202975 Nr: 5476-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77395 Nr: 914-94.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Serra Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, Vilson Paulo dos 

Reis, Aldemir Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Serra Bavaresco - 

OAB:39169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, BARTIRA BIBIANA STEFANI - OAB:MT - 15.194-A, 

Edmar Rodrigues de Souza Júnior - OAB:4325/MT, Maria Madalena 

da Assunção - OAB:MT 3.971, Mário César Crema - OAB:MT 3873, 

Mirian Lucia Honorato - OAB:MT 14.699

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 513, conforme requerido.

2. SUSPENDO o feito até o dia 30.11.2018, data final para quitação da 

dívida.

3. Após, INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102539 Nr: 7543-16.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. B. de Araújo - ME, José Ubiratan Bezerra 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Vistos.

1. Diante de simples consulta ao site da receita federal, verifica-se que o 

executado/excipiente na verdade cuida-se de empresário individual e, 

pois, é inócua qualquer tentativa de separar o patrimônio da suposta 

pessoa jurídica J. U. B DE ARAÚJO e o do senhor JOSÉ UBIRATAN 

BEZERRA DE ARAÚJO, já que não há distinção entre um e outro, não 

importando discutir quem é o sujeito passivo da obrigação tributária.

 2. Dito isso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem a respeito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts.9º e 10, CPC/2015, e 

em seguida volvam-me conclusos para deliberar acerca da exceção se 

pré-executividade.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102539 Nr: 7543-16.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. B. de Araújo - ME, José Ubiratan Bezerra 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 234, §1º, do COJE (Lei 4.964/85), DETERMINO a 

baixa dos autos à Secretaria da 1ª Vara Cível, em razão do advento do 

recesso forense e das férias regulares deste magistrado no mês de 

janeiro de 2017, devendo retornar conclusos os autos imediatamente após 

o término do período referido.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291511 Nr: 13886-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Atilio Perticarrari Bombonato, Juliana Andrade 

Alvarenga Bombonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a, José Carlos Marques 

Nogueira, Thais Regina Ferrari Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur José Teixeira da Silva - 

OAB:244925, Eduardo Luiz Lorenzato Filho - OAB:SP/262.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

suspensão da execução em apenso (cód. 16061), com relação ao imóvel 

rural matriculado sob o nº 40. 779 e nº 40.780 e DEFIRO a liminar 

pretendida, para o fim de determinar a manutenção do embargante na 

posse do terreno informado na inicial.13.EXPEÇA-SE mandado de 

manutenção de posse, ficando o embargante MARCELO ATILIO 

PERTICARRARI BOMBONATO nomeado fiel depositário do bem em debate, 

sob as penas da lei.14.CITEM-SE as partes embargadas para, querendo, 

contestar os embargos no prazo legal (art. 679 do CPC/2015). 

15.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289185 Nr: 12528-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fesurv - Universidade de Rio Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dennesdy Pereira Lopes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Leal Cândido - OAB:, 

hérica cristina paes nascimento - OAB:47097 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos para que se proceda a 

expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando a intimação da 

parte autora para depositar diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser recolhida através de 

guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

no prazo de 60 dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291804 Nr: 14049-27.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy José Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.13.CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE para audiência de conciliação / mediação 

que DESIGNO para o dia 29 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 17h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).14.Nesta oportunidade será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, 

nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição 

impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo para a 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 15.Realizada a 

autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida 

homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).16.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16061 Nr: 252-48.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira, THAÍS REGINA 

FERRARI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 Vistos.
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1. A presente Execução deverá correr tão somente em relação aos 

demais bens, SUSPENDENDO-SE, até ulterior decisão a ser proferida nos 

Embargos de Terceiro - Cód. 291511, em apenso, qualquer ato 

expropriatório com relação ao imóveis Matrículados sob o nº. 40.779 e 

40.780.

2. INTIME-SE a parte Exequente, para que promova o andamento do feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174717 Nr: 8208-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineis Lima de Sousa, Abidon Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 VISTOS.

 1. Cuida-se de ação de usucapião movida por REINALDO LUIZ DOS 

SANTOS em face de MARINES LIMA DE SOUSA E OUTRO, todos 

qualificados nos autos. Em suma, o Requerente alega que há 11 (onze) 

anos é possuidor de um lote de terras com área de 450 m², locado sob o 

nº11, da quadra 311, no Jardim Nova Esperança, protegido pela matricula 

nº59.198, no C.R.I. local.

2. Requer o reconhecimento da aquisição da propriedade do lote por meio 

da usucapião extraordinária. Junta documentos às fls.09/16.

3. A Requerida, Srª. Marinês, foi devidamente citada e apresentou defesa 

às fls.45/49, ao passo que seu cônjuge, Sr. Abidon, foi declarado revel à 

fl.80.

4. As Fazendas Públicas manifestaram desinteresse na área objeto dos 

autos, conforme se vê às fls.28, 34/35 e 38/39. Os eventuais 

interessados e ausentes foram citados via edital às fls.22.

5. A audiência instrutória aprazada foi prejudicada em virtude do 

argumento de que o imóvel indicado na inicial encontra-se em dissonância 

com as limitações e localizações constantes no Plano Diretor deste 

Município, oportunidade que foi determinada a produção de prova pericial 

para aferir a real localização do lote de terras. (fls.83)

6. O laudo pericial foi colacionado às fls.110/124 e as partes foram 

devidamente intimadas para manifestarem-se sobre o resultado da perícia, 

no entanto, quedaram-se inertes, conforme certidão de fl.129.

7. Diante disso, HOMOLOGO o laudo pericial de fls.110/124 para que surta 

os jurídicos e legais efeitos e, ante a ausência de irregularidade 

processual, declaro o feito SANEADO.

 8. Ainda, constata-se que o processo encontra-se pronto para ser 

julgado, não carecendo de produção de outras provas, consoante dispõe 

o art. 355, I, do CPC.

9. Assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes sobre o teor desta decisão 

para, querendo, manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.

 10. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271351 Nr: 1861-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldori Pedó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

SUSPENDER a cobrança da fatura atinente à recuperação da cobranças 

relativas ao período de julho/2017 a setembro/2017 (fls. 16 - Unidade 

Consumidora 6/621695-6), devendo a parte Requerida se abster de 

interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito 

discutido nos presentes autos e, caso já tenha sido realizada a 

suspensão, RESTABELEÇA o serviço ao usuário, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.10.FIXO, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, 

com fulcro no art. 536, §1º, do CPC/2015.11.CITE-SE a requerida, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação 

/ mediação que DESIGNO para o dia 05 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 

13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).12.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98, §3º, 

CPC/2015.14.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158189 Nr: 10764-70.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcell Regis Alves Barcelos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Tavares 

Júnior - OAB:GO 12.424-A

 Vistos

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

166/167.

2. INTIME-SE o exequente para manifestar acerca da compensação do 

boleto e o devido cumprimento do ato acordado, no PRAZO de 15 (quinze) 

dias.

3. Após, voltem-me conclusos .

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280299 Nr: 7374-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderson Moreira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de folhas 53/57 para CONVERTER 

a presente ação de conhecimento em AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos 

dos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei 911/69 c/c o art. 329, I, CPC. 7. 

PROCEDA-SE às anotações necessárias no Sistema Apólo e 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos.8. Dando prosseguimento ao feito, 

DETERMINO a CITAÇÃO do Executado para pagar, em 03 (três) dias (art. 

829, do CPC), o valor da dívida apresentada à fl.53v, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do §2º, do 

artigo supracitado.9. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na 

forma do art. 841, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legal.10. O Executado 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914, do CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915, do CPC), contados na forma do art. 231, do Códex Civil. 11. 

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

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

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, do CPC).12. FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os 

honorários advocatícios pela metade (art. 827, § 1º do CPC).13. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 275625 Nr: 4501-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Emilson Pimentel 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Denota-se dos autos o enorme equívoco cometido quanto à 

condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais, uma 

vez que sequer foram citados da presente demanda (fl. 25).

 2. Assim, considerando que as custas devem ser arcadas pela parte 

autora e a condenação dos requeridos se deu em virtude de erro material, 

prudente sua regularização, mesmo que após a sentença extintiva de fls. 

17/18, nos moldes do que dispõe o art. 494, I, do CPC/2015. Dessa forma, 

CHAMO O FEITO À ORDEM para condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, uma vez que o autor ensejou a extinção do feito 

pela ausência da emenda devida à inicial.

 3. INTIME-SE a parte autora para que promova o recolhimento das custas 

processuais, conforme planilha de cálculo apresentada à fl. 23.

 4. Recolhidas as custas, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100755 Nr: 5758-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Ferreira Laticinios, Lázaro Gomes 

Ferreira, Orivânia Correia do Prado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Vistos

1.Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 113).

2.Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituando no art. 921, III, do CPC/2015.

3.Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto §4º, do art. 921, do CPC/2015.

4.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250842 Nr: 6843-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO RODOVIÁRIO TRANSCARMEN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS QUEIROZ E VIEIRA DA SILVA LTDA. - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Henrique Miranda 

Belotti - OAB:237265/SP, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:195991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1.Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 52).

2.Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituado no art. 921, III, do CPC/2015.

3.Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto §4º, do art. 921, do CPC/2015.

4.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172619 Nr: 5665-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Gusmão Pinheiro - 

OAB:MT-17.251, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 125).

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 

(um) ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

3. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232724 Nr: 11017-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 Vistos.

1. Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 153).

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 06 

(seis) meses, período onde se suspenderá também a prescrição, 

conforme preceituado no art. 921, III, e §1º, do CPC/15.

3. Decorrido prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto no §4º, do art. 921, do CPC/15.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216539 Nr: 785-11.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clébio Leonidas de Souza Gás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que não foi demonstrado pela parte autora que se 

esgotaram as possibilidades de localização do Requerido, impossível, por 

ora, o deferimento do pedido de citação por edital formulado às fls. 53/54.

 2. Outrossim, tendo em vista que cabe à parte promover a citação dos 

Requeridos (ART. 240, §2º, CPC/2015), INTIME-SE a parte Autora para que 

promova a citação do Requerido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

impossibilidade de prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169589 Nr: 1713-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire 

Barros Lopes Prado, Grazziely Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5678/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Vistos.

 1. Vislumbro que às fls. 132 foi deferido pedido de busca, via RENAJUD, 

dos veículos de propriedade dos Executados, bem como a juntada nos 

autos das ultimas três declarações de imposto de renda dos devedores, a 

fim de apurar a existência de bens passíveis de penhora, determinando a 

intimação do Exequente para que se manifestasse assim que fossem 

juntadas as respectivas informações (item 4; fl. 132).

 2. Procedida a busca via RENAJUD (fls. 133/134) e juntadas as 

declarações de imposto de renda (fls. 137/156), verifico que até o 

presente momento não foi o Autor intimado.

 2. Dessa forma, POSTERGO a análise do pedido de fls. 157/169.

 3. Sendo assim, e considerando que os veículos localizados às fls. 

133/134 são aptos à satisfazer a execução pleiteada nos autos, 

DETERMINO a intimação da parte Exequente, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca das informações juntadas às fls. 

133/134.

4. Após, decorrido o prazo, VENHAM-ME os autos conclusos para as 

devidas deliberações.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276108 Nr: 4799-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Letícia Lemanski Martini Fernandes - 

OAB:25.374 OAB/MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, 

Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

40/43, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2. CUSTAS pelo Requerido, ISENTO de honorários advocatícios, conforme 

pactuado entre as partes.

 3. Expeça-se o necessário. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações devidas.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193696 Nr: 12876-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petrópolis do Centro oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberto Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otto Medeiros de Azevedo 

Junior - OAB:MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Santiago Freitas Diniz 

- OAB:MT 16.066

 Vistos

1.Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 102).

2.Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituando no art. 921, III, do CPC/2015.

3.Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto §4º, do art. 921, do CPC/2015.

4.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276885 Nr: 5342-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Francisca de Souza Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Bernardes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 5342-70.2018.811.0004, 

Protocolo 276885, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269274 Nr: 506-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI V. DOS SANTOS - ME, Claudineia 

Viana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 506-54.2018.811.0004, 

Protocolo 269274, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248471 Nr: 5202-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça visando o cumprimento do mandado de penhora e demais atos, 

acessando o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, sendo que outras informações podem ser 

encontradas no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor 

da diligência para cumprimento do ato, por se tratar de zona rural é de R$ 

2,50 por quilômetro rodado, que deverá ser multiplicado por 2, uma vez 

que deve ser considerado de ida e volta.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267571 Nr: 17724-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Caique Rocha Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Teixeira Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 
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cumprimento do mandado de penhora e demais ataos, no valor de R$ 

36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176943 Nr: 11057-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Deuzina José 

da Costa, Ronaldo de Miranda Filho, OSMAR JOSÉ DE CARVALHO, Heloisa 

Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a ausência de requerente e 

requerido em sessão de mediação/conciliação, conforme fl. 104 e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, 

via DJE, para que no prazo de 5 dias, manifeste o que entender de direito 

em termos de prosseguimento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 7093-05.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Certifico e dou fé que tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 290 e, em cumprimento a decisão de fl. 287, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o 

que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176261 Nr: 10210-67.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. da Silva Nunes Me, Vanessa Leidiane da 

Silva Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a devolução da carta precatória 

pela Comarca de Aragarças/GO, sem o devido cumprimento, conforme 

certidão negativa de fl. 102 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, se manifeste acerca de referida devolução/certidão negativa e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236547 Nr: 13828-15.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTEC Construções Comércio e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 85 foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "não procurado", conforme fl. 86 e 

ainda que a requerente não compareceu a sessão de mediação, conforme 

termo de fl. 88 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste e requeira o que de direito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264346 Nr: 15725-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA, Osmar 

Borges Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 119.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271754 Nr: 2128-71.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos à execução movidos pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Afirma a embargante que a ação de execução (em apenso) tem dois 

objetos: (1) um contrato de capital de giro (331/008.888.312) e (2) um 

contrato de conta garantida renovação A. (004.166.191). Afirma que os 

valores decorrentes do contrato (1) eram pagos na conta que tinha o limite 

estipulado pelo contrato (2) e, com isso, sustenta duplicidade de cobrança 

de juros.

3. Expõe que somente o contrato (1) poderia ser objeto da execução, 

enquanto o contrato (2) não poderia por se tratar de contrato de cheque 

especial. Relata ainda excesso de execução por ser cobrado quantia 

superior ao devido. Requer o reconhecimento da inadequação da via eleita 

para extinguir o feito ou reconhecer o excesso da execução. Com a inicial 

vieram os documentos de fls.10/19.

4. Após, os autos foram redistribuídos a esta Vara em razão na 

Resolução nº09 TJMT- TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a 

competência das Varas Cíveis desta Comarca.

 5. O embargado apresentou impugnação às fls. 28/46.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Consigno que as argumentações da defesa se confundem com o 

próprio mérito da causa, vez que dizem respeito acerca da existência de 

excesso de execução, motivo pelo qual será apreciada por ocasião da 

prolação de sentença.
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8. Deste modo, não havendo sido constatada irregularidades passíveis de 

macular o feito, O DOU POR SANEADO.

9. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, em especial, 

os contratos de fls. 13/24 e 25/37 (dos autos em apenso – cód. 264346), 

imprescindíveis ao exame do mérito, estando o processo pronto para ser 

julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

10. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio 

da lealdade processual, com prazo de 05 dias.

 11. Após, voltem-me conclusos para sentença.

12. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277392 Nr: 5671-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a impossibilidade do Membro do Ministério Público em 

comparecer à audiência marcada, REDESIGNO o ato para o dia 28 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14h30min (Horário Oficial de Mato Grosso).

2. INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180631 Nr: 2864-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Menezes Luz Fernandes

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - OAB:

 DISPOSITIVO 11. Frente ao exposto, DECLARO a impenhorabilidade da 

quantia bloqueada e DETERMINO a imediata desconstituição da penhora 

realizada sobre o valor de R$ 1.022,31 (Mil e vinte e dois reais e trinta e 

um centavos), o qual deverá ser restituído, via Sistema SICONDJ, na conta 

corrente nº 35577-1, agência 3292, junto ao Banco do Bradesco, em nome 

da executada Sra. Sandra Maria Menezes Luz Fernandes. 12. Diante do 

exposto, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, 

sob pena de não o fazendo incorrer na extinção da execução, nos termos 

do art. 485, III, do CPC/2015. 13. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268246 Nr: 18210-17.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Raquel Lima Ramos, APARECIDO MAICON 

MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilice da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista a impossibilidade do Membro do Ministério Público em 

comparecer à audiência marcada, REDESIGNO o ato para o dia 28 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15h50min (Horário Oficial de Mato Grosso).

2. INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260370 Nr: 13212-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PRADO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a impossibilidade do Membro do Ministério Público em 

comparecer à audiência de entrevista da interditanda, REDESIGNO o ato 

para o dia 28 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15h10min (Horário Oficial de 

Mato Grosso).

2. INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178556 Nr: 508-63.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE MEDBARRA, 

Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Victor Borges - OAB:13975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638, Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida 

Hospital e Madernidade Med Barra, por sua advogada Drª Simiramy Bueno 

de Castro, via DJE, para, nos termos da certidão de folhas 291, e com 

base nas alegações finais apresentadas, proceder a devolução do CD 

dos presentes autos de codigo 178556, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5903 Nr: 1327-30.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DO VALE DO 

GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIHNDY KELLY 

BIANQUINI, para devolução dos autos nº 1327-30.1996.811.0004, 

Protocolo 5903, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45848 Nr: 61-90.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Soares de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira Me, Gustavo Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 
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OAB:MT 18.599, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Izadora 

Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 61-90.2005.811.0004, 

Protocolo 45848, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240215 Nr: 16421-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. C. PGNUSSATTO, Roberto Sachetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 16421-17.2016.811.0004, 

Protocolo 240215, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253505 Nr: 8698-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euri Militino Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Consoante decisão proferida em 31 de outubro de 2018 no Recurso 

Extraordinário 632.212/SP, DETERMINO o sobrestamento do presente feito 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de 05 de 

fevereiro de 2018.

 2. Tal determinação tem por finalidade tão somente possibilitar aos 

interessados, que, se assim desejarem, manifestem-se acerca de sua 

adesão ao de acordo idealizado pelas instituições signatárias da petição 

constante do eDOC 108 em relação ao tema 285 da repercussão geral.

3. INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 4. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, voltem-me conclusos 

para o seguimento do feito no estado em que se encontra.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263974 Nr: 15493-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro da Silva Filho

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:28442, 

ERNESTO BORGES NETO - OAB:6651-B, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

 1. À fl. 92 consta o laudo pericial, após a manifestação da requerente (fls. 

100/101).

 2. Assim, INTIME-SE a parte requerida para, querendo, se manifestar e 

requerer o que entender cabível quanto ao lado pericial, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

 3. Após, voltem-me conclusos para saneamento.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268854 Nr: 200-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Brasil Comércio Eiteli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Ferreira Barbosa Supermercado ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DARIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

proceda ao recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 2. Transcorrido o prazo aludido sem recolhimento da guia de distribuição, 

CERTIFIQUE-SE e DEVOLVAM-SE os autos à Comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174101 Nr: 7401-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Almeida Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Henrique Antônio Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial suprindo a irregularidade 

apontada na decisão de fl. 44, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 321 e art. 485, I, do CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266263 Nr: 16938-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME, Pedro 

Augusto Peixoto Rodrigues, Renato Pedemonte Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do numerário 

depositado às fls. 112 em favor do exequente na conta indicada às fls. 

120.

3. Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover prosseguimento do feito, requerendo a medida que entender 

cabível ao deslinde da execução, sob pena de extinção.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97491 Nr: 2477-55.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrônio Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleto de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURIVÊ RIBEIRO DOS SANTOS 
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- OAB:8607/GO

 Vistos.

 1. Tendo decorrido o prazo de suspensão determinado à fl. 169, 

INTIME-SE a parte autora para informar a este Juízo se houve ou não 

cumprimento da última prestação avençada pelas partes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de presumir-se cumprido com a consequente 

extinção e arquivamento do feito.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244343 Nr: 2298-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia, Antonio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 126, 

DETERMINO a citação editalícia de todos os executados elencados na 

inicial (fls. 04/05), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do 

CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Postergo a análise do requerimento de constrição do imóvel mencionado 

às fls. 125v, devendo a parte exequente trazer a matrícula atualizada do 

referido bem, sob pena de não conhecimento do pedido. Fixo prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento.

 4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249300 Nr: 5729-22.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Alves dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados 

constituídos, para comparecerem a audiência de conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 16h40min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100470 Nr: 5473-26.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Britto Di Migueli, Jasmina Di Migueli Pizarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Galindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 66, manifesta a exequente pela expedição de ofício à Central de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB) no intuito de ser determinada a 

indisponibilidade de bens em nome da parte devedora.

3. Após, retornaram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante de tudo que consta nos autos, verifico que o pedido elencado na 

manifestação retro é medida extrema a ser adotada em ultima ratio em 

razão das hipóteses restritas em que são aplicadas tais medidas. A 

propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. HIPÓTESES RESTRITAS. 1. A Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIBfoi instituída através do 

Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de garantir 

maior efetividade às decisões administrativas e/ou judiciais que 

determinem a indisponibilidade de bens, através de comunicação 

eletrônica em tempo real para notários e registradores de imóveis. 2. A 

utilização da CNIB, todavia, deve ser restrita aos casos em que há 

previsão legal da medida de indisponibilidade de bens e não 

genericamente, com amparo legal do art. 798 do CPC (poder geral de 

cautela).

 ( T R F - 4 .  P r o c e s s o :  A G  5 0 1 3 8 9 6 5 1 2 0 1 5 4 0 4 0 0 0 0  

5013896-51.2015.404.0000. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. 

Julgamento: 10 de Junho de 2015. Relator: MARGA INGE BARTH 

TESSLER).

 6. Assim, INDEFIRO, por hora, o pleito de indisponibilidade de bens via 

sistema CNIB, haja vista o não esgotamento de outros meios para 

satisfação do crédito (Art. 835, I a XIII, do CPC/2015).

7. Por outro lado, ao levar em conta a defasagem do cálculo apresentado 

pela parte autora às fls. 12, DETERMINO a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 10 (Dez) dias, trazer aos autos planilha atualizada do 

crédito para regular prosseguimento da execução, sob pena de extinção.

8. Com a manifestação, voltem-me conclusos para análise do primeiro 

pedido de fls. 52.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288496 Nr: 12138-77.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan de Kleber Aguiar Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allessandra Blosfeld Aguiar - 

OAB:16133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial.

 2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia

 04 de Fevereiro de 2019, às 13h30min (HORÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO).

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290315 Nr: 13212-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Pereira Cavalcanti de Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Thalley Coelho Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial.

2. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

3. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

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

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291496 Nr: 13878-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa, DIANCARLO ALVES 

DE SOUSA, HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA, JACYRA ALVES DA 

SILVA COELHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

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

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180631 Nr: 2864-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Menezes Luz Fernandes

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - OAB:

 VISTOS.

1. Às fls. 74/75 consta decisão declarando a impenhorabilidade da quantia 

anteriormente bloqueada, via sistema Bacenjud, e determinando a imediata 

desconstituição sobre o valor de R$ 1.022,31 (Mil e vinte e dois reais e 

trinta e um centavos), bem como a restituição na conta da executada.

 2. Expedido ofício para vinculação do valor, a fim de realizar o 

levantamento, verificou-se que houve apenas o bloqueio da quantia e não 

a vinculação.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. Assim, DETERMINO o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.022,31 (Mil 

e vinte e dois reais e trinta e um centavos), em cumprimento a decisão que 

reconheceu a impenhorabilidade, conforme documento anexo.

 5. Ademais, visando o prosseguimento da execução, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender cabível para o prosseguimento da ação, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292149 Nr: 14264-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Não tem porque acatar o pedido formulado pelo autor às fls. 76/78, pois 

a certidão dos oficiais de justiça acusa o cumprimento da liminar de forma 

mansa e pacífica, além de certificar que houve o manejo dos bovinos para 

a pastagem arrendada.

 2. Ou seja, inexistem informações concretas (provas) de qualquer 

descumprimento da liminar ou até mesmo de continuidade no impedimento 

ao exercício da posse efetivado por parte do requerido.

 3. Logo, INDEFIRO o pedido do autor de fls. 76/78.

 4. CUMPRA-SE a decisão de fls. 66/68.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226048 Nr: 6519-40.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdMFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Processo 6519-40.2016.811.0004 – Código 226048

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Lidia Fatima de Melo Fernandes Rosa em face de 

Aldo Rosa da Cruz, com pedidos de decretação de divórcio, partilha de 

bens, fixação de alimentos e guarda, e regulamentação de visitas.

Citado, o réu apresentou contestação aos pedidos iniciais de forma 

intempestiva, de modo que teve a revelia decretada, porém sem a 

produção de seus efeitos atinentes aos direitos indisponíveis.

O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento parcial antecipado do 

mérito em relação aos direitos disponíveis, no caso, os pedidos relativos 

ao divórcio.

A parte autora requereu o julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Por sua vez, a parte ré requereu a produção de provas 
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diversas daquelas constantes nos autos.

É o relatório do necessário.

Ante a ocorrência da revelia do réu, nos termos do artigo 344 do Código 

Processual Civil, presumem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor atinente apenas aos direitos tidos como disponíveis. 

Dessa forma, em atenção ao artigo 355, II, do Código de Processo Civil, 

passa-se ao julgamento parcial antecipado da lide no que tange aos 

pedidos relativos ao divórcio e ao patrimônio.

Em conformidade com o artigo 226, § 6º da Constituição Federal, a 

decretação do divórcio dos litigantes não necessita da comprovação do 

lapso temporal, de modo que tal pedido é procedente.

Ademais, no que tange a partilha dos bens havidos na constância do 

matrimônio, em razão da aplicação, neste caso, dos efeitos da revelia, 

pois são direitos disponíveis, presumem-se verdadeiras as alegações de 

propriedade dos imóveis, assim como os valores apresentados.

 Importante ressaltar que - possuindo a contestação apenas natureza 

informativa nestes autos - o imóvel ali informado como sendo de 

propriedade de terceiros deve ser objeto levado à discussão por aquele 

considerado prejudicado, o que, até o momento, não se denota a 

existência.

Insta consignar que a decisão que partilha o patrimônio em razão do 

divórcio confere coisa julgada apenas entre as partes do processo, o que 

não torna oponível a terceiros.

Atinente ao nome da requerente, em razão do divórcio, volta a ser utilizado 

aquele que possuía quando solteira, portanto, Lidia Fatima de Melo 

Fernandes.

Portanto, com fundamento no artigo 356, II, do Código de Processo Civil, 

julgo antecipadamente parcialmente o mérito procedente, de modo que 

decreto o divórcio de Lidia Fatima de Melo Fernandes Rosa e Aldo Rosa da 

Cruz, passando a utilizar a requerente de seu nome conferido quando 

solteira, Lidia Fatima de Melo Fernandes, e partilho os bens obtidos 

durante o matrimônio na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada, incluindo-se as dívidas contraídas.

Em relação aos direitos indisponíveis, os quais não são atingidos pelos 

efeitos da revelia, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo 

Civil, e considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de 

plano, o julgamento antecipado de mérito, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2018, às 14h30min (MT).

Ante a necessidade de se determinar o ponto controvertido da demanda, 

com vistas à discussão probatória no procedimento instrutório, FIXO a 

controvérsia quanto à necessidade e possibilidade dos alimentos 

pleiteados, assim como a guarda definitiva da infante e, como 

consequência, a regulamentação de visitas, atendendo o interesse 

absoluto da criança.

Quanto aos honorários advocatícios a serem fixados, nota-se que foi 

atribuída à causa o valor de R$3.422.000,00 (três milhões quatrocentos e 

vinte e dois mil reais), por conseguinte, o arbitramento de honorários no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa representaria 

enorme surpresa às partes e se revela abusivo atentando-se, 

principalmente, ao trabalho despendido e à complexidade da demanda.

Nesse cenário, pautando-se no fato de que os honorários devem ser 

fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a 

imposição de excessos, bem como o enriquecimento indevido em 

detrimento das partes, tem-se que as circunstâncias impõem a aplicação 

do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que o Código confere ao juiz uma relativa liberdade na 

fixação dos honorários nos casos descritos no § 8º do mencionado artigo, 

para que se possa recompensar adequadamente o advogado pelo serviço 

prestado.

A esse entendimento há jurisprudência correlata:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS EM NOME DO 

EXEQUENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

ARBITRAMENTO EXCESSIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. REDUÇÃO DA 

VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em linha de princípio, mostra-se correta a sentença que fixa honorários 

advocatícios com base no novo CPC, haja vista que proferida sob sua 

vigência, porque se é certa a natureza híbrida do instituto, processual e 

material, é igualmente correta a conclusão de que é a sentença o marco 

do nascedouro do direito aos honorários advocatícios.2. Porém, na 

específica situação dos autos, a ação de execução foi ajuizada em 

21/1/2010, sendo dado concluir que as partes não vislumbravam a fixação 

de honorários nos moldes do novel estatuto processual civil. Nessa toada, 

pautando-se no princípio da segurança jurídica e no fato de que os 

honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na 

proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das 

partes, tem-se que as circunstâncias in concreto impõem a aplicação do 

art. 85, § 8º, do CPC, com a subsequente redução da citada verba para o 

importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), atentando-se principalmente ao 

trabalho despendido e à complexidade da demanda. 3. Recurso conhecido 

e provido. (Acórdão n.1045621, 20100110066669APC, Relator: SANDRA 

REVES 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no 

DJE: 14/09/2017. Pág.: 162/170)

Com isso, considerando a baixa complexidade da causa, por se tratar o 

litígio de divórcio, o que despende simples trabalho do procurador, e por 

esta sentença resolver antecipadamente apenas parcial do mérito, 

justificando-se a intervenção excepcional em observância aos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a verba honorária em o 

R$10.000,00 (dez mil reais).

Intime-se o Ministério Público.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203709 Nr: 5904-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdAPC, AVdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC, MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO BATISTA DE MORAIS - 

OAB:8459/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Christina de Vilhena 

Assumpção - OAB:225.572OAB/SP, Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467, Ricardo Ruiz Garcia - OAB:209.785OAB/SP, Tania 

Morato Costa - OAB:3816-GO, Valeska Londe Morato Costa 

Rodrigues - OAB:21.363-GO

 Processo 5904-84.2015.811.0004 - Código 203709

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

ainda há outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las e 

justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260516 Nr: 13306-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAdS, LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 260516

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Considerando a consulta de dados realizada via sistema INFOJUD, 

conforme extrato em anexo, abra-se vista ao autor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo pleiteada a citação do executado no endereço declinado, 

determino, desde já, a expedição do necessário para o efetivo 

cumprimento do ato citatório.
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 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258445 Nr: 11791-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAdS, LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 258445

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Considerando a consulta de dados realizada via sistema INFOJUD, 

conforme extrato em anexo, abra-se vista ao autor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo pleiteada a citação do executado no endereço declinado, 

determino, desde já, a expedição do necessário para o efetivo 

cumprimento do ato citatório.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290117 Nr: 13066-28.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdC, MAdC, LMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13066-28.2018.811.0004 – Código 290117

Vistos.

Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia proposta por N. A. 

da C. e M. A. da C, representados por sua genitora Luciana Maria da 

Conceição, em face de Max Sandro de Freitas Alves.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

DEFIRO o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora.

INDEFIRO o pedido da alínea “d” da inicial haja vista que o rito escolhido 

não comporta tal ato.

INTIME o executado para em 03 (três) dias pagar, provar que já o fez, ou 

justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento, nos termos do artigo 

528 do Código de Processo Civil, sob a pena de ser decretada sua prisão 

civil.

Tendo em vista que a exequente é beneficiária da justiça gratuita, 

remetam-se os autos à contadoria judicial a fim de que seja a planilha 

devidamente verificada.

 Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221505 Nr: 3770-50.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdMFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrya borges freitas. - OAB:, 

Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 Processo 3770-50.2016.811.0004 – Código 221505

Vistos.

Aguarde-se a realização de audiência de instrução de julgamento 

aprazada nos autos de código nº 226048, em que será discutida a 

questão que versa estes autos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226982 Nr: 7037-30.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:1338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7037-30.2016.811.0004 – Código 226982

Vistos.

Intime-se o réu para apresentar alegações finais.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232202 Nr: 10611-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFR, LFdMFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Processo 10611-61.2016.811.0004 - Código 232202

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Maria Paula 

Fernandes Rosa, representada pela genitora Lídia Fátima Fernandes de 

Melo Rosa, em face de Aldo Rosa Cruz.

Citado, o executado efetuou o pagamento do débito de natureza alimentar 

às fls. 152/ss.

Às fls. 159 a exequente nada tem a contestar.

O Ministério Público requereu a extinção do processo ante a satisfação da 

obrigação.

É o relatório de necessário.

Considerando que o processo de execução cumpriu o seu objetivo, julgo-o 

extinto em virtude do pagamento, com amparo no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Sem custos sucumbenciais.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288860 Nr: 12331-92.2018.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBT, LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12331-92.2018.811.0004 – Código 288860

Vistos.

Em obediência ao artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, em que 

prescreve que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, no entanto, antes de indeferir o 

pedido, ser determinado à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos, e considerando o não atendimento de tal 

determinação pela parte autora, deve ser o pedido de gratuidade da justiça 

indeferido.

Cumpre esclarecer que, quando a parte autora é menor de idade, a 

aferição da capacidade econômica se faz com base nos rendimentos de 

seu representante legal. Dessa forma, compete à autora trazer elementos 

mínimos que comprovem os rendimentos de seu representante, sob a 

pena de desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça e de utilização 

de forma indevida por aqueles que dele não necessitem.

O simples fato de a ação versar sobre cumprimento de sentença que fixou 

alimentos não é fundamento para a concessão da gratuidade. Isso porque 

a prestação de alimentos aos menores de idade é direito indisponível e 

irrenunciável, de modo que é devido não apenas para aqueles que 

possuem situação de miserabilidade jurídica, mas para todos os menores, 

incluindo-se àqueles que possuem boas condições financeiras.

Sendo assim, por não haver nos autos qualquer elemento hábil a 

assegurar o benefício da gratuidade da justiça, esquivando-se a parte 

autora, até mesmo, de informar a profissão de sua representante legal na 

qualificação, o que lhe cabia fazer prova mínima da miserabilidade jurídica, 

indefiro a concessão da justiça gratuita.

Intime-se a parte autora a recolher, no prazo de 05 (cinco) dias, as custas 

processuais correspondentes, sob a pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165676 Nr: 7852-66.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idália Dourado Nápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:4.737-MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Certifico que os comprovantes de pagamentos apresentados pela 

requerida são os mesmos juntados às fls. 200/202. Portanto, tais 

documentos não são suficientes para a determinação de baixa do protesto 

existente nestes autos, visto que ainda existem diferenças à serem 

recolhidas pela parte, conforme já certificado às fls. 205/206. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291065 Nr: 13646-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, JGMR, WA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13646-58.2018.811.0004 – Código 291065

Vistos.

Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Declaratória de 

Paternidade c/c Retificação de Registro Civil proposta por M. M. S., 

representado por sua genitora Jacyra Gabriella Marques Rezende e 

Wertey Alves, em face de Rayner Carlison Silva Correa.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

DEFIRO o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora 

consonante com o artigo 99, §3° do CPC.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

CITE-SE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime 

para audiência de conciliação/mediação designada para o dia 23 de janeiro 

de 2019, às 16h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

Em obediência ao artigo 178, II do CPC, INTIME-SE ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288364 Nr: 12052-09.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHAN KAMIYAMA MARQUES - 

OAB:41603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nº. DO PROCESSO: 12052-09.2016.811.0004 CÓD. 288364

Vistos.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Marcus Vinícius Souza Silva em face de Carlos 

Vinícius Pires Costa Silva, sustentando ser genitor do requerida, em favor 

da qual paga mensalmente o valor equivalente a 40% do salário mínimo 

vigente no país, conforme estabelecido na sentença proferida nos autos 

de número 19901510849 (Comarca de Goiânia-GO).

Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja reduzido o 

valor pago a títulos de alimentos ao demandado, sob o argumento de que 

esta já atingiu a maioridade civil, não comprovando a necessidade da 

continuação da prestação de seu genitor. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 10/43.

É O RELATÓRIO, DECIDO.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

DEFIRO o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora 

consonante com o artigo 99, §3° do CPC.

Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos estão demonstrados no 

caso em foco.

No caso concreto se verifica a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência. Isso porque o autor acostou aos autos 

documentos que comprovam a alteração de sua conjuntura financeira que 

evidenciam a impossibilidade do autor adimplir no percentual acordado a 

prestação alimentar.

Aferida a dificuldade do autor em honrar com o acordado sem prejuízo de 

suas próprias necessidades, reputa o perigo de dano imposto ao autor ao 

obriga-lo a cumprir com o acordado.

Acerca da temática da tutela de urgência, a lição de Elpídio Donizetti (2017, 

p.420) diz:
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Com relação à tutela de urgência, cabe uma crítica à terminologia utilizada 

pelo legislador. Embora se exija a urgência, a probabilidade tem papel bem 

mais destacado na analise dos requisitos para a concessão dessa 

modalidade de tutela. Caso a probabilidade atinja um determinado grau, de 

tal forma que permita ao juiz formar a convicção, ainda que perfunctória, 

de que o direito da parte vai a final ser-lhe outorgado, deve deferir o 

pedido sem maiores perquirições acerca do periculum in mora.

 Como preceitua o artigo 1.694, §1° do Código Civil pátrio, a prestação 

alimentar deve obedecer ao binômio da necessidade do alimentando e a 

possibilidade do alimentante, consequentemente, se há alteração em 

qualquer dos lados, surge o direito de revisar o quantum da obrigação.

Destarte, pelos fatos e fundamentos acima expostos e documentos 

acostados aos autos, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, por 

conseguinte fixo provisoriamente em 20% do salario mínimo vigente no 

país o valor a ser pago ao requerido a título de prestação alimentar.

 CITE-SE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime 

para audiência de conciliação/mediação designada para o dia 30 de janeiro 

de 2019, às 15h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249685 Nr: 5963-04.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GONSALVES DOS 

REIS - OAB:20.062

 Processo 5963-04.2017.811.0004 – Código 249685Vistos.Sendo assim, 

tendo em vista que o prazo para o oferecimento de contestação, na 

hipótese dos autos, possui como termo inicial a data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação/mediação, quando 

houver manifestação expressa de ambas as partes, conforme artigo 335, 

II, do Código de Processo Civil, deixando a parte ré transcorrer o prazo in 

albis, decreto a revelia, com amparo no artigo 344 do Código, presumindo 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, uma vez 

que não se constata a presença das hipóteses do artigo 345 do 

mencionado Código.Quanto ao pedido de nova designação de audiência 

de conciliação/mediação, em observância ao que dispõe o artigo 3º, § 3º, 

do Código Processual Civil, designo para o dia 24 de janeiro de 2019, às 

13h30min (MT).Intimem-se.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 05 de 

novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290919 Nr: 13544-36.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBFR, JBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMFRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13544-36.2018.811.0004 – Código 290919

Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por M. C. B. F. R., 

representado por sua genitora Joice Borges da Costa, em face de Glécio 

Magno Ferreira Rocha.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

DEFIRO o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora 

consonante com o artigo 99, §3° do CPC.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

CITE-SE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime 

para audiência de conciliação/mediação designada para o dia 30 de janeiro 

de 2019, às 13h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

Em obediência ao artigo 178, II do CPC, INTIME-SE ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285538 Nr: 10396-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdS, IDdPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10396-17.2018. 811.0004 – Código 285538

Vistos.

Em obediência ao artigo 178 do CPC, diga o Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289494 Nr: 12675-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVP, MVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12675-73.2018.811.0004 – Código 289494

Vistos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284826 Nr: 9976-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRO, GSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 11750-77.2018.811.0004 - Cód. 287849

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Destarte, compulsando os autos, resta demonstrado, de plano, que 

estando a genitora, representante do requerente, com a guarda do menor, 

arcando com todas as despesas pertinentes ao sustento do filho, e que, 

conforme informado pela autora, há constante dificuldade em dar 

continuidade à situação atual de custeio da prole (estando desprovida de 

auxílio financeiro do requerido, pai e também responsável, legal e 

moralmente, por sua descendência em virtude do poder familiar), resta 

configurada a probabilidade do direito, merecendo tutela jurídica o pedido 

de resposta jurisdicional provisória relativo aos alimentos provisórios para 

a mantença do filho do casal.

Entretanto, com base no discorrido na exordial, não é razoável conceder o 

direito, arbitrando a quantia almejada, tendo em vista a provável renda do 

requerido, que é constante nos autos apenas na seara da informação, 

nada sendo comprovado a respeito, uma vez que não há juntada de 

holerite, contracheque ou demonstrativo que indique, irrefutavelmente, os 

rendimentos do demandado.

 Ainda que impactante seja o conteúdo materialmente arrimado aos autos, 

é insuficiente para a determinação da tutela jurisdicional nos exatos 

moldes do que fora requerido, dada a fragilidade de lastro probatório 

mínimo e evidente que justifique e alicerce a concessão da liminar, fato 

que deve ser levado em conta por este Juízo, uma vez que o polo passivo 

nem sequer, ainda, manifestou no processo, oportunizando sua defesa e 

constituição probatória.

 Dessa forma, por meio de medida liminar, DEFIRO o pagamento de 

alimentos provisórios mensais ao requerente, no quantum de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, o correspondente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), mediante depósito na 

Conta Corrente n. 42664-4, agência 3292, Banco Bradesco, sob 

titularidade da genitora da menor.

DEFIRO o pedido de fls. 18. Oficie-se ao Departamento Pessoal/Recursos 

Humanos da empresa MUB Nutrição Animal, cujo endereço se encontra 

informado às fls. 20, para que realize o desconto de 30% (trinta por cento) 

do salário percebido pelo réu Hugo Gonçalves de Oliveira diretamente na 

sua folha de pagamento, com destinação à conta bancária informada às 

fls. 05, a título de pensão alimentícia, sob a pena de crime de 

desobediência, conforme artigo 529, §1º do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

CITE o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 13 de dezembro 

de 2018, às 14h00min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291116 Nr: 13667-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderli Alves Medeiros - 

OAB:25596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13667-34.2018.811.0004 Código 291116

Vistos.

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

petição inicial, devendo indicar o correto valor da causa, nos moldes do 

artigo 292, inciso IV do Código de Processo Civil, sob a pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262908 Nr: 14815-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liomar Alves da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rogerio Bastos de Souza, MTTB, 

MRTB, Ivone Teles da Glória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 

101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fárima Ramos - 

Def. Pública - OAB:

 Processo nº 14815-17.2017.811.0004 – Código 262908

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287402 Nr: 11500-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdsS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1500-44.2018.811.0004 - Código 287402

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

CUSTAS satisfeitas as fls. 16/17.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

Conforme o preceituado pelo artigo 334, §4°, I, a audiência não se 

realizará se ambas as partes assim manifestarem. Desta forma, CITE-SE a 

parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para audiência 

de conciliação/mediação designada para o dia 13 de dezembro de 2018, 
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às 15h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer acompanhadas de 

seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer destas 

acarretará a aplicação de multa.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245081 Nr: 2835-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Alves de Queiroz, Nilza Aparecida dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Divair Laureano Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2835-73.2017.811.0004 – Código 245081

Vistos.

Em análise do vertente caso, inexiste conexão ou continência destes 

autos aos de código nº 251418, a teor do previsto nos artigos 55 e 56 do 

Código de Processo Civil, ainda que o resultado da demanda de 

reconhecimento de união estável post mortem possa repercutir na partilha 

a ser definida no bojo desta ação de inventário, sendo desnecessário, até 

mesmo, que ambos os feitos sejam julgado pelo mesmo magistrado.

Além do mais, é descabida a suspensão do processo de inventário até 

que seja resolvida, nas vias ordinárias, a ação objetivando o 

reconhecimento da união estável, porquanto poderá acarretar prejuízo ao 

espólio na administração dos bens.

Com isso, para resguardar eventual procedência do pedido de 

reconhecimento de união estável, mostra-se possível reservar bens em 

favor da possível companheira, em obediência ao que dispõe o § 2º do 

artigo 628 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, ante a possibilidade de dar seguimento ao processo de 

inventário, a teor do artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil, 

reservando bens suficientes em favor da alegada companheira, revogo a 

decisão proferida às fls. 52/53.

No mais, no que tange ao rito a ser processado os autos de inventário, 

torna-se importante tecer breves considerações.

O Código de Processo Civil estatui duas modalidades de arrolamento: i) o 

sumário, regulado pelos artigos 659 e 663, aplicável quando a partilha é 

celebrada entre partes capazes; e ii) o comum, disciplinado pelo artigo 

664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a um 

mil vez o salário mínimo.

Ao contrário do que se verifica no arrolamento sumário, o comum não há a 

necessidade de que as partes sejam capazes ou de que haja consenso 

acerca da partilha, bastando que o valor dos bens não ultrapasse a mil 

vezes o salário mínimo.

No arrolamento comum, também diferentemente do que se dispõe acerca 

do inventário sumário, há previsão expressa de que o julgamento da 

partilha deve ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio, de acordo com o § 5º do artigo 664 do Código de Processo Civil.

Cumpre igualmente esclarecer que, em observância ao artigo 664, caput, 

do Código Processual Civil, quando o valor dos bens do espólio não 

ultrapassar um mil salários mínimos, a adoção do arrolamento comum é 

impositiva, isto é, independe da vontade das partes e não pode ser 

negligenciado pelo juízo.

Significa dizer que o procedimento simplificado é cogente quando 

preenchidos os requisitos do artigo 664, do Código de Processo Civil. 

Assim, os herdeiros não podem optar pelo procedimento mais amplo do 

inventário.

No vertente caso, em que ao patrimônio do falecido não ultrapassa o limite 

estabelecido pelo arrolamento comum, torna-se imperativa a sua adoção.

Portanto, converto o procedimento em arrolamento comum, previsto no 

artigo 664 do Código de Processo Civil, por ser o procedimento 

simplificado cogente.

Nomeio Bruna Marques Santos como inventariante independentemente de 

assinatura de termo de compromisso.

Por conseguinte, na forma do artigo 664 do CPC, intime a inventariante 

para apresentar, com as declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano da partilha.

Oficie a instituição bancária informada pela requerente para que informe, 

em 05 (cinco) dias, se há valores percebidos a título de PIS e FGTS, a 

quantia atualizada, assim como outras informações que julgar pertinentes 

em contas de titularidade de Divair Laureano Marques.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290899 Nr: 13539-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13539-14.2018.811.0004 – Código 290899

Vistos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento da exordial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189254 Nr: 9691-58.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio Gabriel de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Acidemando Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 9691-58.2014.811.0004 – Código 189254

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de inventário de bens deixados por Acidemando Gabriel de 

Morais, cujo inventariante, Aluizio Gabriel de Morais, e os demais 

herdeiros, todos devidamente representados por seus procuradores, de 

comum acordo, celebraram partilha amigável, a qual pode ser vista às fls. 

341/352.

É o relatório do necessário.

Quando os herdeiros forem maiores e capazes, além de estarem em 

comum acordo com a partilha, poder-se-á adotar o procedimento de 

arrolamento previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil, o qual 

estabelece que a partilha amigável celebrada seja homologada de plano 

pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663.

Ademais, de acordo com o § 2º do artigo 659 do Código de Processo Civil, 
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a quitação aos tributos relativos aos bens do espólio será feito por 

lançamento administrativo após o trânsito em julgado da sentença 

homologatória, intimando-se o fisco para tanto.

Sendo assim, para fins de homologação, nota-se a devida apresentação 

da relação de herdeiros, a descrição dos bens a serem partilhados, bem 

como a exibição do plano de partilha, em que se constata a igualdade dos 

quinhões hereditários entre os herdeiros.

Portanto, homologo a partilha amigável apresentada à fls. 341/352, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.

Em razão do disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que 

se dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, 

expeça-se o formal de partilha.

Após, intime a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes ao 

lançamento administrativo, se ainda houver, nos termos do artigo 659, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas devidas.

Publique-se.

Registre-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289655 Nr: 12784-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rodrigues Gonzaga, Lorene Gomes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 12784-87.2018.811.0004 - Cód. 289655

Vistos.

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174974 Nr: 8567-74.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Costa Ferreira Fonseca 

- OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483

 Processo nº 8567-74.2013.811.0004 – Código 174974

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264288 Nr: 15696-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausta Gomes do Espirito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 PROCESSO 15696-91.2017.811.0004 - CÓDIGO 264288

Vistos.

Tendo em vista a decisão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 14h00min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272990 Nr: 2939-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cícero Pereira, João dos Santos Pereira, 

Maia Lucia Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2939-31.2018.811.0004 - Código 272990

Vistos.

Em razão da certidão retro, designo nova audiência de conciliação para o 

dia 30 de janeiro de 2019, às 14h00min (MT).

Intime-se

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101982 Nr: 6985-44.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluizio Gabriel de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Engracia Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6985-44.2010.811.0004 – Código 101982

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de inventário de bens deixados por Engracia Vilela de Moraes, 

cujo inventariante, Aluizio Gabriel de Morais, e os demais herdeiros, todos 

devidamente representados por seus procuradores, de comum acordo, 

celebraram partilha amigável, a qual pode ser vista às fls. 1.575/1.586.

É o relatório do necessário.

Quando os herdeiros forem maiores e capazes, além de estarem em 

comum acordo com a partilha, poder-se-á adotar o procedimento de 

arrolamento previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil, o qual 

estabelece que a partilha amigável celebrada seja homologada de plano 

pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663.
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 Sendo assim, para fins de homologação, nota-se a devida apresentação 

da relação de herdeiros, a descrição dos bens a serem partilhados, bem 

como a exibição do plano de partilha, em que se constata a igualdade dos 

quinhões hereditários entre os herdeiros.

Portanto, homologo a partilha amigável apresentada à fls. 1.575/1.586, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que 

se dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, 

expeça-se o formal de partilha.

Após, intime a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes ao 

lançamento administrativo, se ainda houver, nos termos do artigo 659, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas devidas.

Publique-se.

Registre-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260824 Nr: 13506-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana D'arc Lizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelar Carlos Staszak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar o Alvará expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180953 Nr: 2857-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdFPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Vilma Elisa Matos Nascimento - OAB:MT 

15.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Processo nº 2857-39.2014.811.0004 – Código 180953

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72092 Nr: 5336-49.2007.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coracy Pereira Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlia Pereira da Silva Luiz, Simão José Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina J. P. S. Scotton - 

OAB:20.659 OAB/SP, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 5336-49.2007.811.0004 Cód. (72092)

 Vistos.

Acolhendo o pedido ministerial de fls. 206/210, DETERMINO que seja 

realizada a correção da paginação dos autos a partir da fl. 103.

 Em atendimento ao parágrafo primeiro do art. 485 do Código de Processo 

Civil, INTIMI-SE pessoalmente a inventariante, Coracy Pereira Luz, para que 

cumpra integralmente a decisão de fl. 186, sob pena de extinção do feito 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do diploma legal 

supracitado.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92369 Nr: 6201-04.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdN, WBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernandes de Lima - 

OAB:15.779, Silmar Dias de Freitas - OAB:13166/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Processo 6201-04.2009.811.0004 - Código 92369

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

ainda há outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las e 

justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 177044 Nr: 11192-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Nascimento Freitas, Breno Miranda 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGLHAES - OAB:8988/O

 Decisão interlocutória

Expeça-se carta precatória ao Juízo de Vila Rica/MT, observando o 

endereço indicado em fls. 69/69verso, para que seja promovido o 

cumprimento do mandado de execução e a citação dos requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245761 Nr: 3407-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdSM

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

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3407-29.2017.811.0004 – Código 245761

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286993 Nr: 11221-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Brito Pereira, Kamilla Chagas Silva Britto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 11221-58.2018.811.0004 – Cód. 286993

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, complementar o valor das custas 

processuais e taxa da tabela “c” do cartório distribuidor.

 Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218517 Nr: 1964-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendel Weis da Cruz e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338, 

Vanessa Siqueira Melo - OAB:21098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Código 218517

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte requerida a se 

manifestar.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249805 Nr: 6065-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araújo 

Junior - OAB:4.102, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 CÓDIGO 249805

Vistos.

Trata-se de exoneração de alimentos proposta por Antonio Carlos de 

Moraes em face de Regina de Fátima Kruezewski, objetivando a 

exoneração do pagamento de alimentos a requerida, alegando que o 

pagamento de alimentos seria até a data da audiência marcada para o dia 

06/12/2016, a qual restou infrutífera e a requerida continuou recebendo os 

valores.

 Após a interposição de agravo de instrumento, das duas partes, da 

decisão a qual reduziu a prestação alimentícia da requerida e restar 

infrutífera a audiência de conciliação/mediação designada, a requerida 

apresentou contestação, e o querente em seguida impugnou a 

contestação, sendo que ao ser ofertado as partes a produção de noas 

provas a parte requerida apresentou rol de testemunha.

É o relatório.

 Ante a necessidade de se determinar o ponto controvertido da demanda, 

FIXO a controvérsia quanto à exoneração de alimentos.

 Dessa forma, observar-se-ão os requisitos legais de fixação do que é 

devido, bem como a incidência, no caso concreto, do binômio possibilidade 

de quem paga (alimentante) e necessidade de quem recebe (alimentando), 

de modo a satisfazer a demanda com a decisão mais justa possível.

Considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, 

julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, à medida que se faz 

justa e conveniente é a designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Sendo assim, nos termos do art. 357, inciso V, do Código de Processo 

Civil, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro 

de 2019, às 14h30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287430 Nr: 11516-95.2018.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Henrique Leite de Macedo, Fernanda Leite de 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11516-95.2018.811.0004 – Código 287430

Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por Fabrício Henrique Leite 

de Macedo e Fernanda Leite de Macedo, com a finalidade de levantar 

valores retidos em conta bancária de sua falecida genitora Nilsen Leite de 

Macedo.

Custas satisfeitas as fl.26.

Compulsando os autos, nota-se que o Termo de Renúncia juntado a fl. 09 

não cumpre os requisitos do artigo 1.806 do Código Civil. Desta forma, 

INTIME-SE a parte autora para cumprir as formalidades legais.

Não obstante, OFICIE-SE a instituição bancária informada pelos 

requerentes para que informe, em prazo de 05 (cinco) dias, se há valores 

deixados por sua falecida genitora, a quantia atualizada, assim como 

outras informações que julgar ser pertinentes em contas de titularidade de 

Nilsen Leite de Macedo, CPF: 395.638.471-72.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 29 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285495 Nr: 10378-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSLG, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10378-93.2018.811.0004 - Código 285495

Vistos.

O instituto da gratuidade da justiça é conferido àqueles que vivem em 

estado de miserabilidade jurídica. De acordo com os elementos de aferição 

que evidenciam a falta dos pressupostos legais à concessão da 

gratuidade, os autores apresentam capacidade econômica para suportar 

as custas processuais, como a profissão e o valor dos bens a serem 

partilhados.

Embora haja alegação de que arcam com alto custo para atender as 

necessidades do filho autista, não se verifica, nos autos, qualquer 

demonstração e comprovação a assegurar o benefício da gratuidade da 

justiça.

Sendo assim, ante a ausência de pressupostos legais à concessão da 

justiça gratuita, evitando o seu desvirtuamento e sua utilização de forma 

indevida, indefiro o benefício.

Intime-se a parte autora a recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

custas processuais correspondentes, sob a pena de indeferimento da 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188823 Nr: 9346-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PhSL, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 CÓDIGO Nº 188823

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Paulo Henrique Soares 

Lizzi, menor impúbere, representada por sua genitora Eliete da Silva 

Soares, em face de Luiz Roberto Lizzi.

As partes apresentaram acordo extrajudicial a fl. 22.

À fl. 47 o autor requereu o desarquivamento dos autos, com fim de 

apresentar acordo extrajudicial.

 É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

O autor já se encontra maior de idade, sendo assim, não há necessidade 

de representação para o mesmo.

Por fim, tendo em vista a composição das partes e o desinteresse 

ministerial diante da maioridade d autor, HOMOLOGO, por sentença judicial, 

os termos acordados à fls. 49/54, a fim de que produza seus efeitos 

jurídicos e legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 30 de outubro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268550 Nr: 18440-59.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PESSOAS DESCONHECIDAS, Telefone ( 

) -. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PESSOAS DESCONHECIDAS QUE, 

EVENTUALMENTE, TENHAM PARTICIPADO, DE QUALQUER FORMA, DAS 

IRREGULARIDADES DESCRITAS NA PETIÇÃO INICIAL DE FLS. 04/14, DA 

AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM FACE DE JURACY RESENDE DA 

CUNHA.

Resumo da Inicial: "(...) Cuida de pedido cautelar de protesto judicial, que 

formula o Ministério Público Estadual, pretendendo interromper a 

prescrição do prazo previsto no art. 23, inc. I, da Lei Federal nº 8.429/92, 

prevenir a responsabilidade do demandado em razão da prática de atos de 

improbidade administrativa que afrontam aos princípios da Administração 

Pública, prover a conservação de direitos do Município de general Carniro 

e manifestar a intenção, de modo formal, quanto às ações na Lei nº 

8.429/92, especialmente a ação civil de responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa e respectivos pedidos liminares. Através do 

Procedimento Preparatório nº 093/2017, o caso encontra-se sob apuração 

de eventual prática de ato de improbidade administrativa decorrente da 

utilização, em obra particular, de maquinários e servidorres do Município 

de general Carneiro, mais precisamente na Fazenda "Três Irmãos", de 

propriedade dos filhos da pessoa de Cassiano de Tal, cujo fato ocorreu na 

gestão do ex-Prefeito Municipal Juracy Resende da Cunha. Nesses 

termos, considerando que o demandado Juracy da Cunha. Nesses termos, 

considerando que o demandado Juracy Resende da Cunha deixou o cargo 

de Prefeito Município de General Carneiro em 31/12/2012, a prescrição dos 

atos irregularidades e ímpobos a ele imputados, deverá ocorrer, 

inevitavelmente, em 31/12/2017, o que justifica a propositura da presente 

cautelar de notificação e protesto judicial, na tentativa de interromper o 

prazo prescricional previsto no art. 23, inc. I, da Lei Federal nº 8.429/92, 

de modo que referido prazo comece a correr novamente a partir da 

intimação. (...). DOS PEDIDOS: Assim sendo, o Ministério Público requer: a) 

seja recebida a presente, acompanhada da documentação inclusa; b) seja 

determinada a intimação pessoal do demandado Juracy Resende da 

Cunha, para que tome ciência formal de todos os termos desta açao, pela 

qual o Ministério Público faz o seu protesto especificamente sobre: b.1) a 

interrupção do prazo prescricional da ação civil de responsabilidade 

administrativa (art. 23, I, da Lei nº 8.429/92 e art. 202, II, CC), que operaria 

em 31.12.2017 e cujos 5(cinco) anos começarão a correr novamente a 

partir da data de decisão de intimação; b.2) a responsabilidade civil do 

demandado quanto ao fato descrito; b.3) a demonstração formal da 

intenção de ajuizar, tão logo finalizadas as investigações, a respectiva 

ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrtativa e 

eventuais medidas de sequestro e indisponibilidade de bens; c) seja 

determinada a intimação, por edital, das pessoas desconhecidas que, 

eventualmente, tenham participado, de qualquer forma, das irregularidades 

em questão, nos termos do art. 870, inc. II, do Código de Processo Civil; d) 

seja, se necessário, efetivada a intimação do demandado por edital, nos 

termos do art. 726, §1º, do Código de Processo Civil; e) sejam os autos, 

independentemente de traslado, após realizadas as intimações ora 

vindicadas, encaminhados para a 3ª Promotoria e Justiça Cível desta 

Comarca, para serem anexados ao Procedimento Preparatório nº 

093/2017. Dá-se à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para 

fins meramente fiscais. (...)."

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de medida cautelar de protesto 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Juracy Rezende da Cunha, devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.O Ministério Público pretende interromper a prescrição do prazo 

previsto no art. 23, I da Lei 8.429/92, prevenir a responsabilidade do 

demandado em razão da prática de ato de improbidade administrativa, 

preservar a conservação de direitos do Município de General Carneiro e 

manifestar a intenção quanto a possível ajuizamento de ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa e respectivos 
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pedidos liminares.Narra a Inicial a existência do Procedimento Preparatório 

nº 093/2017, que apura eventual prática de ato de improbidade 

administrativa que possam ter resultado em prejuízo ao erário e ofensa 

aos princípios da administração pública. Considerando que o demandado 

deixou o cargo de Prefeito do Município de General Carneiro em 

31/12/2012, a prescrição dos atos irregulares e ímprobos a ele imputados, 

deverá ocorrer inevitavelmente em 31/12/2017, o que justifica a 

propositura da presente cautelar de protesto judicial, na tentativa de 

interromper o prazo prescricional previsto no art. 23, I da Lei Federal nº 

8.429/92, de modo que referido prazo comece a correr novamente a partir 

da intimação do demandado. É O RELATÓRIO. DECIDO.A medida cautelar 

de protesto judicial é procedimento de caráter preventivo, consistente na 

manifestação formal da vontade, com o objetivo de prevenir 

responsabilidades e eliminar a possibilidade de alegação futura e 

ignorância, não tendo outra consequência jurídica que não a de dar a 

conhecer, ao destinatário, seu teor.Segundo o art. 726, CPC:“Art. 

726.Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a 

outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas 

participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu 

propósito.”O protesto judicial é medida cautelar adequada para interromper 

a prescrição, conforme prevê o art. 202, II, do Código Civil, aplicável ao 

prazo prescricional do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, tratando-se de 

procedimento de jurisdição voluntária, de função meramente 

administrativa, uma vez que o Magistrado não exerce função 

decisória.Diante do exposto, demonstrados o legítimo interesse DEFIRO os 

pedidos formulados na inicial.EXPEÇA-SE o competente mandado de 

intimação do Requerido, para que o mesmo tome ciência da presente 

medida.Realizada a notificação, PROCEDAM-SE às baixas e anotações 

necessárias e à entrega dos autos à parte requerente (art. 729, 

CPC).Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 14 de novembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182806 Nr: 4515-98.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Luiz & 

Oliveira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Carlos 

Mecena de Oliveira. - OAB:

 PROCESSO Nº 4515-98.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 182806

Vistos.

Suprida a lacuna existente e cumprido o despacho retro, a parte autora 

juntou procuração de seu patrono à fls. 108/109.

 Assim, dando prosseguimento a marcha processual, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram 

satisfeitas ou se pretendem produzir outras provas em eventual fase de 

instrução.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246556 Nr: 3900-06.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CASA DE CARNE E MERCADO LTDA, 

Suhaila Abder Rahim Mohammd, Cleidinamar Queiroz Ferreira e Queiroz, 

Maura Maria de Queiroz, Anuar de sousa Carvalho, Fabricio Oliveira 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 CÓDIGO 246556

Vistos.

Indefiro por ora o pedido de fls. 50, uma vez que não há nos autos 

determinação para que os requeridos paguem as custas processuais.

Intime-se o autor para que no prazo de 10 (dez) dias, informe o pagamento 

integral do débito.

Caso não haja o adimplemento, deverá este no prazo supra, dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora e 

comprovar o protesto da CDA dos autos nos termos artigo 1º da lei 

9.492/97, sob pena de arquivamento.

 Não havendo manifestação no prazo concedido, manifestação dê ciência 

ao Ministério Público e arquive-se os autos observando o teor do artigo 40 

da LEF.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181497 Nr: 3341-54.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tavares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Autos nº 3341-54.2014.811.0004 – Cód: 181497

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 6235-81.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Furquim de Almeida Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Autos nº 6235-81.2006.811.0004 – Cód: 63190

VISTOS.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Cleide Furquim de Almeida Correa, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

As fls. 42/45 e 270/272 foram realizadas a indisponibilidades de ativos 

financeiros Via Bacenjud em nome da exequente, em que restou-se 

parcialmente cumprido.

A executada as fls. 46/190 e 288/294 alegou a impenhorabilidade dos 

valores bloqueados, R$ 1.517,08 (um mil quinhentos e dezessete reais e 

oito centavos), junto ao Banco do Brasil, R$ 577.83 (quinhentos e setenta 
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e sete reais e oitenta e três centavos) junto à Caixa Econômica Federal, e 

R$ 4.308,36 (quatro mil, trezentos e seis reais e trinta e seis centavos), 

junto ao Banco do Brasil, uma vez que recaiu sobre contas poupanças.

 Vieram os autos conclusos para análise.

 A penhora de valores em conta se tornou possível através de convênio 

entre Banco Central do Brasil e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por 

meio do sistema BACENJUD e se a baliza do princípio da menor 

onerosidade ao executado, nos moldes do art. o artigo 805 do CPC.

Nesta modalidade de penhora é observada a ordem cronológica do artigo 

835 do CPC, o qual traz os valores em dinheiro como ponto inicial.

No caso dos autos a executada alega que a penhora efetuada via 

BacenJud recaiu sobre conta poupança, quantia a ser utilizada em 

eventual emergência financeira, o que acarreta a impenhorabilidade dos 

referidos valores, requerendo assim o desbloqueio dos mesmos.

No que tange ao requerimento do executado, vejamos o que dispõe o 

artigo 833, IV do Código de Processo Civil:

Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos; (...).

Nota-se que o dispositivo legal acima citado, chama a atenção para o 

disposto no §2° do mesmo diploma legal, o qual traz a tona as exceções, 

ou seja, situações em que não se aplica a impenhorabilidade prevista nos 

incisos IV e X do art. 833.

 § 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 

sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 

art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°.

Assim, diante do entendimento acima expostos e da documentação 

acostada aos autos, nota-se que de fato que parte dos valores 

bloqueados em nome da executada Cleide Furquim de Almeida Correa, 

realmente esta contido em conta poupança corrente junto ao Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal e não ultrapassa o valor de 40 salários 

mínimos, fls. 42/45, sendo assim considerado impenhorável pelo 

ordenamento jurídico.

Quanto ao valor bloqueado as fls. 270/272, observando a documentação 

acostada às fls. 288/294, vejo que a executada não logrou êxito em 

comprovar a impenhorabilidade do valor de R$ 4.308,36 (quatro mil, 

trezentos e seis reais e trinta e seis centavos), junto ao Banco do Brasil, 

uma vez que juntou aos autos tão somente o comprovante de benefício de 

aposentadoria fls. 294.

 Assim, defiro parcialmente o pleito da executada:

O desbloqueio dos valores penhorados na conta junto ao Banco do Brasil 

e Caixa Econômica Federal, as fls. 42/45, intimando a executada para 

apresentar conta para alvará de levantamento.

 Intime-se o exequente para apresentar conta para o levantamento do 

valor bloqueado as fls. 270/272.

 Intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito nos autos, tomando as providências atinentes ao 

protesto da CDA do autos nos termos artigo 1º da lei 9.492/97.

 Não havendo no prazo concedido, manifestação dê ciência ao Ministério 

Público.

Intime-se. Cumpra-se expedindo alvará, se for o caso.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 91196 Nr: 5050-03.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Resende Dourado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 91196

Vistos.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 535, §4º, do Código de 

Processo Civil, expeça-se PRECATÓRIO REQUISITÓRIO em favor do 

exequente via sistema SGP, observando o valor incontroverso de fls. 

285/289.

Deverão ainda ser observados os formulários próprios conforme 

preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para providências cabíveis.

Ademais, tendo em vista que os valores apresentados são divergentes, 

remetam-se os autos ao contador judicial para a elaboração de eventual 

valor remanescente observando a sentença de fls. 166/181.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268358 Nr: 18297-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 18297-70.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 268358

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE o autor para que, 

desejando, apresente, em 15 (quinze) dias, impugnação à contestação, 

como forma de reafirmar sua pretensão, oportunidade em que deverá 

também, caso necessário, apresentar mais alguma prova que pretenda 

produzir, além das já anunciadas na exordial.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194692 Nr: 329-95.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Benigno Pereira Maia, 

Ismael Pereira Maia, Dirson Pereira Maia, Vatutin Pereira Maia, Carlos 

Pereira Maia, Maria Francisca Maia, Dirce Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, ANTÔNIO CARLOS CORRÊA MARINHO - OAB:29.262, 

ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - OAB:29262, CARLOS PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:110781/SP, Fabricio Milhomens da Neiva - 

OAB:OAB/GO, VATUTIN PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 Autos nº 329-95.2015.811.0004 – Cód: 194692

VISTOS.

Trata-se de execução ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, em face de 

Expresso Maia Ltda, Dirce Pereira Maia, Carlos Pereira Maia, Dirson Pereira 

Maia, Ismael Pereira Maia, Vatutin Pereira Maia, Benigno Pereira Maia e 

Maria Francisca Maia, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

As fls. 117/128, os executados apresentaram manifestação, sustentando 

ilegitimidade passiva para comporem o polo passivo desta execução.

A exequente manifestou as fls. 130/135, pelo indeferimento do pedido uma 

vez que apesar de efetuar a averbação da compra e venda na Junta 

Comercial da matriz, estes deixaram de efetuar o registro na junta 

competente da filial e prosseguimento com relação aos executados.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e Decido.

Sustentam os executados ilegitimidade passiva para estarem incluídos no 

polo passivo da execução, para tanto afirmam que por meio do 

instrumento particular de promessa de compra e venda de quotas sociais 
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e outras avenças, na data de 22 de setembro de 2009, venderem para 

Edgar Abreu Magalhães as quotas do capital da sociedade empresária 

denominada Expresso Maia Ltda, pelo valor de R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais).

Assim, analisando os autos observo a necessidade de realização de 

instrução probatória, que somente via embargos à execução é possível 

haver, descabendo que a matéria de defesa seja apreciada por meio de 

simples manifestação como pretendem os executados, posto que 

imprescritível a comprovação da qualidade de sócios para o 

prosseguimento da execução com relação a estes.

 Ante ao exposto, indefiro o pedido de fls. 117/128 na forma posta em 

juízo.

Intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito nos autos, tomando as providências atinentes ao 

prosseguimento dos autos e o protesto da CDA do autos nos termos artigo 

1º da lei 9.492/97.

 Não havendo no prazo concedido, manifestação dê ciência ao Ministério 

Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195794 Nr: 991-59.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Natalino Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Processo de nº 991-59.2015.811.0004 – Cód. 195794

VISTOS.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da decisão de 

fls. 41/42 sustentando o embargante a existência de omissão.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, a embargante afirma a presença de omissão, porém o 

que se pretende, por vias transversas, é espécie de juízo de retratação 

da decisão embargada, o que torna inadequada a via eleita, já que a 

matéria tratada em sentença e na decisão de fls. 41/42, seguiu seu liame 

lógico, não aparentando ser, portanto, omissa.

Logo, a reforma da decisão proferida deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166880 Nr: 9470-46.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmondes Sebastião Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Autos nº 9470-46.2012.811.0004 – Cód: 166880

VISTOS.

Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 do CPC, 

bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

Transcorrido o prazo sem pagamento, vista à exequente para que em 10 

(dez) dias, promova atualização do débito e indique bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento.

Sem manifestação da exequente no prazo assinalado, arquive-se 

observando as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 84335 Nr: 7566-30.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Smith 

Robert Barreni - OAB:42943/PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 84335

Vistos.

Sobre a petição de fls. 227/237, diga o exequente em 05 (cinco) dias.

Com a manifestação, nova conclusão.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168462 Nr: 96-69.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anelita Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 96-69.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 168462

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para 

que, em 15 (quinze) dias, manifeste nos autos a respeito da impugnação à 

execução ora juntada pela parte executada, bem como em relação ao 

laudo pericial de liquidação de sentença e os documentos correlatos 

acostados à fls. 261/275.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 13 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102539 Nr: 7543-16.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. B. de Araújo - ME, José Ubiratan Bezerra 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para 

cientifica-lo acerca da penhora realizada via BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270291 Nr: 1202-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Martins de Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Águas de 

Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Pereira 

Rodrigues Alves - OAB:243012/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 270291

Vistos.

Diligencie-se acerca da citação da requerida Águas de Barra do Garças, 

tendo em vista a ausência de mandado de citação expedido para tal 

finalidade.

Sobre a petição e documentos de fls. 150/275, diga o autor em 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255940 Nr: 10200-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10200-81.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 255940

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram satisfeitas ou se 

pretendem produzir outras provas em eventual fase de instrução.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254367 Nr: 9198-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Egberto de Toledo Ribeiro Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9198-76.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 254367

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram satisfeitas ou se 

pretendem produzir outras provas em eventual fase de instrução.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184338 Nr: 5755-25.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5755-25.2014.811.0004 – Cód: 184338

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189786 Nr: 10136-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10136-76.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 189786

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte exequente 

para que, em 15 (quinze) dias, manifeste nos autos a respeito da 

impugnação à execução ora juntada pelo executado, bem como em 

relação ao laudo pericial apresentado, os documentos correlatos 

acostados à fls. 295/316, e a manifestação colacionada à fls. 317/334.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289547 Nr: 12712-03.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Cavalcante da Silva Amaral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 12712-03.2018.811.0004 - cód. 289547

VISTOS.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença acidentário, ajuizado 

por Aparecida Cavalcante da Silva Amaral, em face do Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Narra a autora que labora na função de faqueira 1 no frigorifico da JBS 

AS, desde 21 de fevereiro de 2018, na linha de produção, setor “abate”. 

Todavia, a partir do mês de julho deste ano, passou a sentir fortes dores 

nos punhos e coluna vertebral, em razão da execução de movimentos 

repetitivos no decorrer da jornada de trabalho.

Afirma que no dia 30/07/2018 o médico atestou laudo afastando-a de suas 

atividades laborais por 30 (trinta) dias, e em 31/08/2018 também 

confeccionou novo atestado afastando de sua atividade laborativa por 

igual período.

 Sustenta ter buscado o benefício na via administrativa, todavia foi 

indeferido sob o fundamento de não ter sido constatado na requerente a 

incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Assim, 

requer em sede de liminar a concessão do benefício.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/40.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Com efeito, as disposições trazidas pelo Código de Processo Civil, a 
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pretensão cinge-se em tutela provisória de urgência, sendo exigido para 

sua concessão, “a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 

300, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil; teoria da prova, direito 

probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória, p. 594).

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto.

Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia 

em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta 

maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência 

ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão 

sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil 

reparação.

No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida não se encontram presentes neste caso.

Justamente pela antecipação da tutela antecipar o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar prova inequívoca e verossimilhança da 

alegação. Este é um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua 

presença necessária para antecipação da tutela. Vejamos o 

posicionamento dos Tribunais pátrios.

“Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer 

discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, de modo 

genérico ser considerada como caracterização da existência de fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas”.( STJ-1ª turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José 

Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.05.97, p. 20.593).

Não havendo prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, mas 

tendo sido a tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição, o 

TAMG converteu-a em medida cautelar e provisória, nos termos do art. 

798 do CPC, por estarem satisfeitos os requisitos desta (RJTAMG 64/85).

“Só a existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança 

das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da 

tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251).

 Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o.

Ainda neste sentido, a tutela não será antecipada se impossibilitada futura 

reversão da medida, art. 497 do Código de Processo Civil.

Assim, analisando a narrativa dos autos, bem como a documentação 

acostada, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

invocado, sendo necessária uma análise cuidadosa quanto à ocorrência 

dos fatos alegados. Ademais, não há nos autos qualquer documento que 

comprove a condição de segurado da autora e exames médicos que 

também comprovem o quadro clinico da requerente especificando a sua 

capacidade laborativa.

Desse modo, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores capaz 

de suficientemente demonstrar o fundamento relevante do pedido do 

autor, motivo pelo qual não há que se falar em concessão da medida 

liminar.

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.

Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda Pública não realiza 

audiência de conciliação, deixo de designa-la.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240083 Nr: 16310-33.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Cruz - ME, Marcos Antônio 

da Cruz

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 PROCESSO Nº 16310-33.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 240083

Vistos.

À fls. 18, fora determinada a intimação da parte executada para que 

juntasse aos autos, em prazo assinalado, os atos constitutivos da 

empresa devedora, sob pena de revelia.

Ocorre que, transcorrido o lapso temporal, a executada não cumpriu com 

a determinação imposta, inexistindo manifestando nos autos neste sentido, 

conforme se depreende da certidão de fls. 20.

Oportunizando o preenchimento da lacuna existente e a regular tramitação 

do feito, INTIME-SE a parte executada, novamente, para que, em 05 (cinco) 

dias, junte aos autos a documentação faltosa, sob pena de decretação da 

revelia e acolhimento de seus efeitos, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao caso em voga.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288013 Nr: 11850-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weder de Souza Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Aldrigues Cândido - 

OAB:53898/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

determinando que o INSS conceda ao requerente o benefício 

previdenciário de auxílio-doença acidentário NB: 31/623.103.442-2, até 

ulterior decisão em sentido contrário, devendo este decisum ser cumprido 

em até 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, da petição inicial e dos documentos de identificação 

da parte autora, com urgência, para fins de cumprimento desta.Cite-se o 

Requerido, para apresentar contestação, no prazo legal e, por ser o 

requerido ente público, deixo de designar audiência conciliatória.Defiro o 

pedido de justiça gratuita, conforme requerido.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232997 Nr: 11210-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joyce Rosa Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT, 

Roberto Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a nomeação da impetrante para o quadro de servidores do 

Município conforme sentença de fls. 78/80, remetam-se os autos ao 

arquivo, observando as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288692 Nr: 12251-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda 

Pública não realiza audiência de conciliação, deixo de designa-la.CITE-SE o 

Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor conforme requerido.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280057 Nr: 7236-81.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação com pedido de aposentadoria por invalidez ocasionada 

por acidente de trabalho, ajuizada por André Fernandes dos Santos, em 

face do Município de Barra do Garças – Fundo Municipal de Previdência 

Social/ Barra-previ, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Pretende o autor, após o indeferimento da tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente, a reconsideração do pedido inicial.

Mantenho a decisão anterior por seus próprios fundamentos. Embora a 

juntada posterior de manifestações e documentos, em tese, não 

apresentam os requisitos autorizadores para a concessão do pedido 

liminar.

 Ademais, o pedido de reconsideração é figura que não integra o direito 

processual pátrio, devendo o autor intentar o recurso cabível, se for o 

caso.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro por ora o pedido de justiça gratuita.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207539 Nr: 8049-16.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Rodrigues Capucho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

97/100 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204518 Nr: 6322-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Nunes Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social, José 

Luiz Lauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

62/64 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166712 Nr: 9259-10.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Silva de Oliveira Galvão, Wandeneia Martins de 

Jesus, Valentin Tadeu Oliveira Correa, Evandro Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 PROCESSO Nº 9259-10.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 166712

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por RENATA 

SILVA DE OLIVEIRA GALVÃO E OUTROS em face do MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT.

À fls. 317, a autora Renata da Silva de Oliveira Galvão manifesta interesse 

em não mais continuar com a demanda judicial, impulsionando, 

expressamente, sua desistência da ação e requerendo, assim, sua 

exclusão do polo ativo do feito e o prosseguimento deste em relação aos 

demais interessados.

Em manifestação nos autos, à fls. 319, a Fazenda Pública Municipal 

concordou com o pedido retro da então requerente, não se opondo à 

exclusão e requerendo que seja acolhido o pleito de desistência, com a 

continuidade da demanda em relação às partes remanescentes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida 

manifestou anuência ao pedido de desistência, o que merece guarida 

jurisdicional a sua homologação.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada pela requerente RENATA SILVA DE OLIVEIRA GALVÃO, à 

fls. 317, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Com efeito, 

PROCEDA-SE a exclusão da demandante supramencionada do polo ativo 

desta ação, removendo-a dos encargos pertinentes e anotando-se assim 

na capa dos autos, sem, contudo, provocar consequências às demais 

partes, interessados e/ou terceiros.

Do mesmo modo, INTIMEM-SE os demais autores para manifestarem nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, impulsionando a ação e requererem o 

que entender de direito, a fim de se evitar a inércia processual, sob pena 

de extinção.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos para a 

devida deliberação.

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

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288374 Nr: 12060-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo de Jesus Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Guimarães Souza - 

OAB:25203/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12060-83.2018.811.0004 – Cód: 288374

VISTOS.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária 

c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, 

ajuizada por Eduardo de Jesus Freitas, em face de Esta de Mato Grosso, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe..

Narra o requerente que era proprietário de uma motoneta 27900 

Sundown/web, Placa NJA – 2254, da qual foi instaurado processo de 

baixa em 28/05/200, em razão da perda total do veículo.

Sustenta também que, após a instauração do procedimento de baixa, o 

requerido lançou débitos em nome do requerente, consistentes em 

licenciamentos, seguros DPVAT e valores referentes ao IPVA.

 Ao final requer o requerente a antecipação de tutela antecipada para que 

a requerida se abstenha de continuar a cobrar os débitos descriminados, 

cancelando-os, os quais totalizam o montante de R$ 1.113,45 (um mil, 

cento e treze reais e quarenta e cinco centavos), referentes ao IPVA, 

DPVAT e licenciamento; se abstenha de protestar e/ou negativar o 

requerente; se abstenha de lançar o requerente na dívida ativa do Estado 

e ainda abstenha-se de ajuizar qualquer ação para a cobrança desse 

débito.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/37.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Quanto a liminar pleiteada, as disposições trazidas pelo Código de 

Processo Civil vigente (Lei nº 13.105/2015), relatam que a pretensão 

cinge-se em tutela provisória de urgência, sendo exigido para sua 

concessão, “a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente 

conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do 

perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do 

resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente 

conhecido como ‘periculum in mora’) conforme art. 300 do CPC.

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto.

Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia 

em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta 

maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência 

ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão 

sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil 

reparação.

Justamente pela antecipação da tutela antecipar o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar prova inequívoca e verossimilhança da 

alegação. Este é um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua 

presença necessária para antecipação da tutela. Vejamos o 

posicionamento dos Tribunais pátrios.

“Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer 

discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, de modo 

genérico ser considerada como caracterização da existência de fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas”.( STJ-1ª turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José 

Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.05.97, p. 20.593).

Não havendo prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, mas 

tendo sido a tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição, o 

TAMG converteu-a em medida cautelar e provisória, nos termos do art. 

798 do CPC, por estarem satisfeitos os requisitos desta (RJTAMG 64/85).

“Só a existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança 

das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da 

tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251).

 Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o.

Ainda neste sentido, a tutela não será antecipada se impossibilitada futura 

reversão da medida, art. 497 do Código de Processo Civil.

Assim, analisando a narrativa dos autos, bem como a documentação 

acostada, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

invocado, sendo necessária uma análise cuidadosa quanto à ocorrência 

dos fatos alegados.

O perigo da demora não se encontra presente, visto que conforme bem 

ressaltado as cobranças estão sendo realizados há muito tempo, e por 

mais que seja inegável que as cobranças indevidas cause prejuízos à 

parte, fato é que se vêm ocorrendo desde 2014 nos mesmos termos, não 

trazem urgente e novo prejuízo apto a fundamentar periculum in mora, 

mesmo porque caso no fim da demanda o requerente lograr êxito em seus 

pedidos, terá assegurado o direito ao ressarcimento de valores cobrados 

indevidamente.

Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.

Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda Pública não realiza 

audiência de conciliação, deixo de designa-la.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor conforme requerido.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239961 Nr: 16228-02.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januário Almeida dos Santos, Município de 

Barra do Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 239961

Vistos.

Faça vista dos autos à Defensoria Pública para se manifestar acerca da 

petição de fls.86/89.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247815 Nr: 4754-97.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuvany Campos Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4754-97.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 247815

Vistos.

Considerando que o recurso ora interposto ainda se encontra sob 

apreciação do eminente relator, e que este não é dotado de efeito 
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suspensivo ex lege, necessário se faz o prosseguimento do feito com sua 

normal tramitação neste Juízo. Assim, tendo em vista a certidão de fls. 98 

que informa a tempestividade da contestação apresentada aos autos, 

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

desejando, apresente impugnação, como manifestação combativa à peça 

de defesa retro.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos 

para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256368 Nr: 10467-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Costa Ferreira, Município de Barra do 

Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 CÓDIGO: 256368

Vistos.

Intime-se pessoalmente a requerente conforme endereço constante nos 

autos.

 Cumprida a diligência, faça nova vista dos autos à Defensoria Pública 

para manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179101 Nr: 1146-96.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aracema Maria de Souza, Gersirley Maria de Souza, 

Gercilene Maria de Souza, Gercimar Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Consórcio 

Intermunicipal de Saúde Região do Garças e Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT, TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO MACHADO - 

OAB:21227/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Diniz Linhares Vieira 

- OAB:MT 20.099, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275

 PROCESSO Nº 1146-96.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 179101

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por ARACEMA MARIA DE SOUZA E OUTROS em face 

de COMPLEXO HOSPITALAR DO GARÇAS – ARAGUAIA – GIRSGA E 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Tendo em vista o trânsito em julgado, conforme informa a certidão de fls. 

255, e a gratuidade da justiça, de acordo com o que fora deferido no 

dispositivo da sentença de fls. 249, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com as devidas baixas e anotações de costume.

Arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260032 Nr: 12948-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagotto - OAB:0, LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D, Mateus Alves Araújo - OAB:, Wesley Lavoisier de 

Barros Nascimento - OAB:0

 Autos nº 12948-86.2017.811.0004 – Cód: 260032

VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO a empresa FORENSE LAB, 

e esta deverá indicar profissional médico para a realização da perícia, 

podendo a empresa ser encontrada na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n° 525, 

Bairro Alvorada, Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, 

na cidade de Cuiabá – MT.

 Deverá o perito indicado agendar data e hora, não podendo ultrapassar o 

período de 06 (seis) meses da ciência da nomeação para a realização da 

perícia, devendo informar nos autos a fim de intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia será custeada pelo requerido.

 Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código 

de Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentar quesitos.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, para a apresentação do laudo pericial, a 

contar da data da realização da perícia.

Com a perícia nos autos abra vista as partes a fim de que se manifestem 

no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287658 Nr: 11634-71.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Martins de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11634-71.2018.811.0004 – Cód: 287658

VISTOS.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária 

c/c tutela de urgência inaudita altera parte, ajuizada por Rodrigo Martins de 

Freitas, em face do Estado de Mato Grosso, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Narra o requerente que é produtor rural e desenvolve atividades de cria, 

recria e engorda de bovinos bufalinos e caprinos em duas propriedades 

rurais, sendo elas, Fazenda Mata Azul, localizada no Município de 

Araguaiana – MT e a Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizada no 

Município de Nhandeara – SP.
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Sustenta também que, para um melhor desenvolvimento de suas 

atividades promove o remanejamento de parte do rebanho entre as 

Fazendas, para que os animais possam ficar bem apascentados a fins de 

engorda. Todavia, para os referidos transportes o Estado de Mato Grosso 

exige o recolhimento do ICMS.

Ao final requer o requerente a antecipação de tutela antecipada para que 

o requerido se abstenha de exigir tributos do autor referentes as 

operações de simples transferências de semoventes entre as Fazendas 

Mata Azul e Fazenda Nossa Senhora das Graças.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 25/48.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Quanto a liminar pleiteada, as disposições trazidas pelo Código de 

Processo Civil vigente (Lei nº 13.105/2015), relatam que a pretensão 

cinge-se em tutela provisória de urgência, sendo exigido para sua 

concessão, “a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente 

conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do 

perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do 

resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente 

conhecido como ‘periculum in mora’) conforme art. 300 do CPC.

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto.

Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia 

em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta 

maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência 

ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão 

sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil 

reparação.

Justamente pela antecipação da tutela antecipar o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar prova inequívoca e verossimilhança da 

alegação. Este é um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua 

presença necessária para antecipação da tutela. Vejamos o 

posicionamento dos Tribunais pátrios.

“Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer 

discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, de modo 

genérico ser considerada como caracterização da existência de fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas”.( STJ-1ª turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José 

Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.05.97, p. 20.593).

Não havendo prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, mas 

tendo sido a tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição, o 

TAMG converteu-a em medida cautelar e provisória, nos termos do art. 

798 do CPC, por estarem satisfeitos os requisitos desta (RJTAMG 64/85).

“Só a existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança 

das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da 

tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251).

 Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o.

Ainda neste sentido, a tutela não será antecipada se impossibilitada futura 

reversão da medida, art. 497 do Código de Processo Civil.

Analisando a inicial, bem como a documentação acostada pelo autor, fls. 

25/48, apesar de este acostar os documentos que comprovem a atividade 

de produtor rural, este não apresentou aos autos a individualização dos 

bovinos a serem transportados, documentações das fazendas citadas 

que comprovem a sua titularidade, bem como a documentação para os 

referidos transportes, GIA, veículos, datas, dentre outros.

Desse modo, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores capaz 

de suficientemente demonstrar o fundamento relevante do pedido do 

autor, motivo pelo qual não há que se falar em concessão da medida 

liminar.

 Merecendo destacar que a presente ação exige exata determinação ao 

seu objeto, sendo inadequado para garantia de direito abstratamente 

considerado, o que poderia se traduzir em salvo-conduto do contribuinte 

em face da administração.

Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.

Tendo em vista que costumeiramente a Fazenda Pública não realiza 

audiência de conciliação, deixo de designa-la.

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292152 Nr: 14267-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL Compra e venda de Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Eber Inácio Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

parcialmente o pedido liminar formulado na petição inicial, apenas para 

liberar os veículos vinculados aos TAD n° 1137849-1, n° 1137848-2, n° 

1137849-3 e n° 1137848-7, sem a liberação da mercadoria. NOTIFIQUE-SE 

a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso 

I).Após esse prazo, com ou sem as informações, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 

12.016/2009).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291941 Nr: 14125-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA LUCIA PIRES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3ª Ciretran de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LETICIA VANI DE 

OLIVEIRA - OAB:10887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando a documentação acostada pelo impetrante, insurge sua 

manifestação quanto ao não fornecimento do CRLV do seu veículo citado 

acima, sob o fundamento de existência de multas trânsito pendente, 

conforme fls. 22/35. Assim, inobstante os fundamentos estejam 

minuciosamente detalhados, o ato atacado, verifica-se como ilegal, uma 

vez que este vincula a exigência feita pelo CIRETRAN e o licenciamento do 

veículo aos pagamentos das multas de trânsitos impostas à impetrante. No 

que tange ao periculum in mora, restou comprovado, uma vez que a 

impetrante poderá a vir sofrer restrições ante a ausência da 

documentação devida do veículo. Desse modo, verifica-se a presença da 

prova pré-constituída capaz de suficientemente demonstrar o fundamento 

relevante do pedido da impetrante, motivo pelo qual DEFIRO a concessão 

do pedido liminar, cabendo a impetrada o fornecimento do Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo – 2018, referente ao veículo placa 

ITQ – 6760, marca FIAT, modelo PUNTO Sporting 1.8 de propriedade da 

impetrante.Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I).Após esse prazo, com ou sem as 

informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo 

improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 291545 Nr: 13909-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 291545

VISTOS.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADELMO HENRIQUE 

OLIVER, em face de DIRETOR DO SETOR DE VEÍCULOS DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MMT, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Segundo narra a Inicial o impetrante, despachante documentalista, teria 

sofrido suspensão de suas atividades de credenciamento, cautelarmente, 

sob a alegação de que estaria envolvido em irregularidades relacionadas à 

obtenção de Carteira de Habilitação.

 Aduz o impetrante que em 02/05/17 foi comunicado pela Diretora de 

Veículos senhora Talita Peske Rodrigues acerca de sua suspensão total 

do credenciamento de despachante.

 Discorreu o impetrante acerca do andamento processual penal, que 

culminou em sua prisão preventiva, informando, ainda, que o 

representante do Ministério Público manifestou pela sua absolvição no 

processo crime, uma vez que não teria praticado nenhuma irregularidade, 

bem como não haveria nenhum fato nos seus 10 (dez) anos de atividade 

de despachante que lhe desabonasse.

 Juntou documentos às fls. 15/50.

Liminarmente, requereu a liberação e a reativação total do seu 

credenciamento junto à impetrada.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

2. Fundamentação.

O mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza 

constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger 

direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas 

data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a 

prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus 

pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento 

da petição inicial - art. 10º, Lei nº 12.016/2009 - a prova pré-constituída e 

irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado, o que “in casu”, 

não ocorreu.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento 

inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely 

Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28)

Semelhante é o magistério do Prof. Alfredo Buzaid, que afirma:

“O que esclarece o conceito de direito líquido e certo é a ideia de sua 

incontestabilidade, isto é, uma afirmação jurídica que não pode ser séria e 

validamente impugnada pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal 

ou de abuso de direito. Ele tem, na realidade, dois polos: um positivo, 

porque se funda na Constituição ou na lei; outro negativo, porque nasce 

da violação da Constituição ou da lei. Ora, a norma Constitucional ou legal 

há de ser certa em atribuir à pessoa o direito subjetivo, tornando-o 

insuscetível de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia, 

quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode constituir 

fundamento para a impetração de Mandado de Segurança”. (Do Mandado 

de Segurança. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 88)

No caso dos autos, a pretensão deduzida não encontra amparo para 

discussão na via estreita da ação mandamental, pois, em relação à 

suspensão do credenciamento do impetrante junto ao DETRA/MT, em que 

pese as alegações trazidas na inicial, não há nos autos documentos 

suficientes à corroborar a ausência de irregularidades praticadas pelo 

impetrante.

 Neste esteio, consabido é que o ato administrativo goza de presunção de 

legitimidade, a qual depende de prova em contrário para ser afastada, a 

qual não se encontra previamente constituída, necessitando, portanto, de 

dilação probatória, o que não é permitido na esfera mandamental, 

consoante jurisprudência abaixo:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA 

E DO TAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.O 

mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de 

nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD e da CDA, já que 

pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em 

prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória. (Ap 

95705/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 

23/10/2018)

A discussão sobre a legalidade da suspensão de seu credenciamento 

junto ao DETRAN, por exigir dilação probatória, deve ser pleiteada nas vias 

ordinárias.

 Assim, a via mandamental, eleita pela Impetrante, não se mostra adequada 

para a tutela de seus interesses, pois, para averiguação da ilegalidade do 

ato, a dilação probatória se faz necessária, o que, como se sabe, é 

incabível na via estreita do mandado de segurança.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, e em consonância com o entendimento do Ministério 

Público, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 

da Lei n.º 12.016/2009, c/c art. 487, I do CPC, ante a necessidade de 

dilação probatória no caso em apreço.

Sem custas, tendo em vista que o art. 10, XXII da Constituição Estadual, 

isenta o Mandado de Segurança de seu recolhimento.

Sem honorários, eis que incabíveis na espécie, nos termos do art. 25 da 

Lei 12.016/2009.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 Publique-se,

Registre-se e

Intimem-se.

Barra do Garças, 19 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290391 Nr: 13260-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA, Eilon Silva 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Joaquim Neto Borges de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Aragás Comércio de 

Gás Ltda. – EPP, representada por Eilon Silva Resende, em face do Chefe 

do Posto Fiscal da SEFAZ de Mato Grosso, representado por Joaquim 

Neto Borges de Lima, agente administrativo responsável pela SEFAZ – 

Barra do Garças – MT, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/77.

As fls. 78/80 fora indeferida a medida liminar requerida.

A impetrante novamente manifestou-se nos autos, as fls. 82/88 e 89/90 
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reiterando o pedido de concessão de liminar para cessar o ato coator.

 Mantenho a decisão anterior por seus próprios fundamentos. Embora a 

juntada posterior de manifestações e documentos, em tese, não afastam o 

fato de que o direito líquido e certo ainda não se faz presente, ao menos 

com relação à necessidade de documentação dos vasilhames 

transportados.

Ademais, o pedido de reconsideração é figura que não integra o direito 

processual pátrio, devendo o impetrante intentar o recurso cabível, se for 

o caso.

Certifique-se quanto à notificação do impetrado. Aguarde-se o prazo para 

a juntada de sua manifestação e após, vistas ao Ministério Público.

Com a manifestação, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257165 Nr: 10971-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Rosa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10971-59.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 257165

Vistos.

 Acerca da petição de fls. 77, juntada pela Procuradoria Geral do Estado, 

INTIME-SE a parte autora, ora impetrante, para que, havendo ciência, 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, bem como requeira o que entender 

de direito.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95539 Nr: 447-47.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lumang - Lubrificantes & Mangueiras Ltda - 

Me, Sebastião José Santana, Jorcelino José Santana, Neusa Maria Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:0, Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da sentença de 

fls. 100, sustentando o embargante a existência de omissão, uma vez que 

não fora analisado o pedido de justiça gratuita dos executados.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, o embargante afirma a presença de omissão, uma 

vez que não mencionou o pedido de justiça gratuita requerido pelos 

executados.

 Desse modo, a alegação apresentada nos embargos merece acolhimento.

 Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, todavia não os 

conheço, posto que os executados em suas manifestações apresentadas 

ao longo dos autos não lograram êxito em comprovar a hipossuficiente 

anteriormente requerida.

 Deverá ser considerada a redação anterior considerando-se as 

adequações realizadas.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162997 Nr: 4361-51.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Arihudson Silva Neves, Cláudio Salles Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da decisão de 

fls. 96/100 sustentando o embargante a existência de omissão, uma vez 

que não manifestou com relação a autonomia do empresa executada com 

relação aos sócios.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, a embargante afirma a presença de omissão, porém o 

que se pretende, por vias transversas, é espécie de juízo de retratação 

da decisão embargada, o que torna inadequada a via eleita, já que a 

matéria tratada em decisão de fls. 96/100, seguiu seu liame lógico, não 

aparentando ser, portanto, omissa.

Logo, a reforma da decisão proferida deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195498 Nr: 823-57.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete Nunes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo 

improcedente o pedido formulado na exordial. Custas se houver ao 

requerente.Condeno o requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

conforme descrito no art. 85, §2º, I, do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.Barra do Garças-MT, 13 de 

novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200945 Nr: 4352-84.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Rêgo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

121/124 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153186 Nr: 4338-42.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São José do Xingu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Pereira de Mendonça - 

OAB:11929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias manifestar-se acerca da certidão acostada à fls. 76 

destes autos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 290486 Nr: 13300-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:MT-17950-A

 Decisão

Autos nº 290486

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria n. 1.333/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução para o dia 24.01.2019, às 14h.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 14.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 288755 Nr: 12282-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Amaral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 288755 Assim, confeccione-se novo cálculo de 

liquidação de pena, para que conste na pena de 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses, a fração de ½ no livramento condicional, nos termos do art. 

710, inciso I, do CPP, c/c art. 83, inc. II, CP. Após a confecção, vistas ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Não havendo impugnação, 

remeta-se cálculo de liquidação de pena ao reeducando Jefferson Amaral 

da Silva, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84. Incabível 

indulto, uma vez que a soma das penas do reeducando ultrapassam o lime 

de 08 (oito) anos, não preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 1º, 

inciso III, do Decreto nº 9.246/17, bem como pelo reconhecimento da falta 

grave em 28.04.2017 (fls.495-495-v), sendo que conforme art. 4º, inciso I, 

do Decreto nº 9.246/17, não concede tal instituto às pessoas que tenham 

sofrido sanção, aplicada pelo Juiz competente, por falta grave cometida 

nos 12 (doze) meses, anteriores à publicação do Decreto. Da mesma 

forma, incabível comutação, uma vez que nos termos do art. 4º, inciso I, 

do Decreto nº 9.246/17, não concede tal instituto às pessoas que tenham 

sofrido sanção, aplicada pelo Juiz competente, por falta grave cometida 

nos 12 (doze) meses, anteriores à publicação do Decreto. Vista ao 

Ministério Público quanto à continuidade delitiva nas guias de fls.12/13 e 

fls.151/152. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 22.10.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287319 Nr: 11459-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gabriel Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 287319

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Pedro 

Gabriel Alencar, nascido em 21.10.1998, filho de Suzana Lopes Alencar, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia provisória de fls. 04/04-v: Pena: 25 (vinte e cinco) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa; Crime: art. 157, §3°, parte final, do Código 

Penal; Regime: fechado; Data do fato: 14.03.2018; Prisão em: 14.03.2018; 

Recebimento da denúncia: 10.04.2018; Sentença: 03.07.2018; Publicação 

da sentença: 03.07.2018; Intimação pessoal da sentença: 09.07.2018, fl. 

22; Data do julgamento da apelação defensiva: não houve; Trânsito em 

julgado para o Ministério Público: 08.10.2007;

Elaborado em 02.10.2018 (fl. 26), apontando como data para possível 

progressão em 14.03.2028.

Nada sendo requerido pelas partes, homologo o cálculo de pena de fl. 26, 

devendo ser encaminhada cópia ao reeducando, nos termos do art. 41, 

inciso XVI, da Lei nº 7.246/17.

Incabível indulto ou comutação, nos termos do art. 3°, inciso III, do Decreto 

n°9.246/2017.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.10.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287317 Nr: 11457-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Andrade da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 287317

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Divino 

Andrade da Silva, nascido em 30.08.1983, filho de Maria Andrade da Silva, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia provisória de fls. 04/04-v: Pena: 25 (vinte e cinco) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa; Crime: art. 157, §3°, parte final, do Código 

Penal; Regime: fechado; Data do fato: 14.03.2018; Prisão em: 14.03.2018; 

Recebimento da denúncia: 10.04.2018; Sentença: 03.07.2018; Publicação 

da sentença: 03.07.2018; Intimação pessoal da sentença: 09.07.2018, fl. 

23; Data do julgamento da apelação defensiva: não houve; Trânsito em 

julgado para o Ministério Público: 13.07.2018;

Elaborado cálculo de pena (fl. 27), em 03.10.2018, apontando como data 

para possível progressão em 14.03.2028.

Nada sendo requerido pelas partes, homologo o cálculo de pena de fl. 27, 

devendo ser encaminhada cópia ao reeducando, nos termos do art. 41, 

inciso XVI, da Lei nº 7.246/17.

Incabível indulto ou comutação, nos termos do art. 3°, inciso III, do Decreto 

n°9.246/2017.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 21.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 263940 Nr: 15472-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisvaldo Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 263940

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Elisvaldo Rodrigues 

Mendes, nascido em 14.04.1977, filho de Antônio Mendes Pereira e de 

Adélia Rodrigues Pereira, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 04/04-v: Pena: 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias, de reclusão, além do pagamento de 630 (seiscentos e trinta) 

dias-multa; Crime: art. 33, caput, da Lei 11.343/06; Regime: Fechado; Data 

do fato: 02.04.2017; Prisão em: 02.04.2017; Recebimento da denúncia: 
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14.06.2017; Sentença: 13.09.2017; publicação da sentença: 13.09.2017; 

Intimação pessoal da sentença: 19.09.2017(fl.31); Data do julgamento da 

apelação defensiva: 19.12.2017; Trânsito em julgado para o MP: 

25.09.2017; Trânsito em julgado para a defesa: 01.03.2018;

 Em carta manuscrita anexada em fl.83, o reeducando manifesta interesse 

em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

 Ante carta de fl.83, vistas à Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças, 28.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 261394 Nr: 13860-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 261394 Aguarde-se informações ao Diretor da 

Cadeia Pública de Barra do Garças-MT, sobre eventual decisão no 

referido PAD. Incabível indulto, uma vez que o reeducando não cumpriu 

2/3 (dois terços) do crime impeditivo até 25.12.2017, não cumprindo o 

disposto no art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/17, e por 

conseguinte não preenche o requisito objetivo previsto no art. 1º, inciso I, 

do Decreto nº 9.246/17. Barra do Garças, 21.11.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165263 Nr: 7267-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wamerson Ribeiro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 165263 Em fls.560/563, consta termo de 

convalidação de isolamento, acompanhado com o BO nº 2018.285932 do 

diretor da cadeia pública desta Comarca, informando o isolamento do 

reeducando Wamerson Ribeiro do Nascimento, entre outros, por 

subversão a ordem ou a disciplina, desobediência e ameaça, ocorridos em 

11.09.2018. Instado a se manifestar em fl.564, o Ministério Público solicita 

informações à direção da cadeia sobre a possível instauração do 

Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), em desfavor do 

reeducando, e caso tenha sido instaurado, requer que seja juntado nos 

autos, obedecendo ao disposto nos artigos. 58, parágrafo único, c/c art. 

60, DA Lei nº 7.210/84. Aguardem-se informações ao Diretor da Cadeia 

Pública de Barra do Garças-MT sobre se houve a instauração do 

Procedimento Disciplinar (PAD). Incabível indulto e comutação, nos termos 

do art. 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17, uma vez que o reeducando 

praticou novo crime em 23.01.2017, o que motivou a regressão de regime 

em fl.364, bem como originou a guia de fls.394/394-v, como também nos 

termos do item 7, inciso IV, da ADI 5874 MC / DF, não é concedido indulto 

às pessoas que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por 

restritiva de direito. Cumpra-se. Barra do Garças, 21.11.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 7040-29.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 93243 Consta em fls.718-718-v, cálculo de liquidação 

de pena, elaborado em 04.10.18, apontando progressão em 25.04.2020 e 

indicando pena restante a cumprir o montante 18 (dezoito) anos e 10 (dez) 

meses e 06 (seis). Não havendo impugnação pela acusação e pela 

defesa, homologo cálculo de liquidação de pena de fls.718/718-v. 

Remeta-se cópia do cálculo de pena ao reeducando Paulo Henrique da 

Silva, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84. Incabível 

indulto, uma vez que a soma das penas ultrapassam o limite de 08 (oito) 

anos, previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 9.246/17, bem como 

praticou novo crime nos 12 (doze) meses anteriores a publicação do 

Decreto, nos termos do art.4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17. Incabível 

comutação, uma vez que o reeducando foi regredido em 27.01.2017 

(fl.629), pela prática de novo crime, não fazendo jus ao instituto, nos 

termos do art. 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 21.11.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218516 Nr: 1963-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 218516 Assim, oficie-se ao Juiz Criminal da Comarca de 

Novo São Joaquim-MT, para que envie, com urgência, guia de recolhimento 

definitiva correspondentes às ações penais de cód.71490, com trânsito 

em julgado em 02.03.2018 (apelação nº107617/2017), e cód. 70954, com 

trânsito em julgado em 31.08.2018 (apelação nº23459/2018), para soma 

ou unificação das penas. Denota-se no executivo cálculo de pena, 

elaborado em 02.10.2018, indicando progressão para 07.02.2019 e pena 

restante a cumprir o montante de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 27 

(vinte sete) dias. Não havendo impugnação pela acusação e pela defesa, 

homologo cálculo de pena de fls.211/211-v. Remeta-se cópia do cálculo de 

pena ao reeducando, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84. 

Incabíveis indulto e comutação, uma vez que o reeducando práticou falta 

grave em 29.11.2017, pela qual sofreu sanção, sendo regredido 

definitivamente ao regime fechado (fl.131), não fazendo jus a tais 

institutos, nos termos do art.4º, inciso I, do Decreto nº 9.210/17. Barra do 

Garças, 21.11.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284205 Nr: 9613-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan dos Santos Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571-GO

 Decisão

Autos nº 284205

Considerando que na data em que foi designada audiência trata-se de 

ponto facultativo (Portaria n. 1.333/2018-PRES), redesigno a audiência de 

instrução para o dia 24.01.2019, às 15h45min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 14.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 163871 Nr: 5553-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, Daniel de Oliveira Litran - OAB:MT 

18.417, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de 

Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na 
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denúncia, para o efeito de condenar o acusado Neilton Alexandrino de 

Oliveira, dando-o como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257253 Nr: 11033-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, absolvendo Tarcisio Maia De 

Paula da acusação do cometimento do delito capitulado no art. 12 da Lei n. 

10.826/03, que lhe foi imputado, nos termos do art. 386, III do Código de 

Processo Penal.P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias.Cumpra-se

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILCIMARIA RODRIGUES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO OAB - MT22579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que ao dirigir-se ao Banco do Brasil teve ciência de que seu 

nome estava restrito pela ré, no montante de R$ 711,69 (setecentos e 

onze reais e sessenta e nove centavos), referente a uma linha móvel a 

qual alega nunca ter contratado, e diante disso iria perder o benefício do 

cheque especial, direito a empréstimo, entre outros. No que tange ao 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional ao 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, pois ante ao protesto 

indevido perderá seus benefícios junto ao Banco do Brasil, além de que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao fumus 

boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

requerente por conta da conduta da requeridoa, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 
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3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o requerido. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BARBOSA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/01/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002001-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011006-53.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DE MELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO(A))

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))
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Autos nº 8011006-53.2012.811.0004 Pólo Ativo: LOSANGO PROMOCOES 

DE VENDAS LTDA Pólo Passivo: WALDIR DE MELLO . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). O reclamante, devidamente 

intimado para dar prosseguimento do feito, manteve-se inerte. Assim, não 

se sabendo se houve ou não cumprimento da divida, o feito merece 

arquivamento. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o 

arquivamento do feito. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BARBOSA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/01/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BARBOSA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/01/2019, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011978-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO RUDIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para manifestar acerca da Impugnação a 

Execução (Id. 16374302), no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANTONIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FILHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANTONIO ERIMAR DO CARMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/01/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE CRISTINA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011271-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011025-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe seus dados bancários para que seja procedido a emissão do 

Alvará de Levantamento. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA 56936745172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA 56936745172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000095-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORACI CAMILO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

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

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), referente à taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUSSE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,22 (cento e 

quarenta reais e vinte e dois centavos), referente à taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011383-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 9.455,60, com os acréscimos legais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DINARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ROCHA DOURADO OAB - MG78539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, manifestando acerca do deposito judicial 

efetuado nos autos, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da 

Lei 13.105/2015.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 02/2018

ALISTAMENTO DE JURADOS – 2019

A Excelentíssima Senhora Helícia Vitti Lourenço, MMº juíza de Direito da 1ª 

Vara Criminal, e Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de 

Cáceres/MT, na forma da lei, etc...etc...

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que foi proclamado a lista de jurados definitiva que servirão nas 

sessões periódicas do Tribunal do Júri desta Comarca de Cáceres/MT, no 

ano de 2019, de conformidade com artigo 436 a 446 do Código de 

Processo Penal, abaixo transcritos:

 

SERVIDORES UNEMAT - CAMPUS

1. ABEL DE ARRUDA

2. ALESSANDRO SPINOLA BERGAMO

3. ANA PAULA DE OLIVEIRA

4. DELCINO LEANDRO ARTICO

5. EDUARDO DIAS MAIA

6. EVA ODILMA SABALA DA SILVA

7. EVERSON MARIANO FRANCA

8. FABIANO FERNANDES DE O. PINTO

9. GILDO SANTANA

10. GONÇALO RIBEIRO DA SILVA

11. HELITON FERREIRA ORTIZ

12. JANILDE BENTO SOARES DA SILVA

13. JONATAS BELISARIO SANTIAGO

14. JOSAFA GOMES PEREIRA

15. LUCAS SOUZA KNIPPELBERG

16. LUIZ RODRIGUES

17. MANOEL FERREIRA DA SILVA

18. MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA

19. NELZABETE SILVINO DA SILVA LIMA

20. NIZIO DE BARROS COSTA

21. ODAIR JOSE DA SILVA

22. OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS

23. PAULO SERGIO PIRES DA SILVA

24. REINALDO BENEDITO DE MATOS

25. RENE ARNOUX DA SILVA CAMPOS

26. ROSINEIRE DOS SANTOS PEREIRA

27. SUELI DE LOUDES SILVA

28. RENATO MIGUEL FERNANDES

29. WELLINGTON APARECIDO AIRES

 

SERVIDORES UNEMAT - REITORIA

1. AILTON FLORIANO SOUZA SERRA

2. HENRIQUE SEGURA VIOLIN

3. ADEMIR CARDOSO DA SILVA

4. DERICK VICTOR DE SOUZA CAMPOS

5. ELAINE APARECIDA RIBEIRO DELUQUI

6. ELSON DOMINGOS DA SILVA

7. ELTON FELIX DE OLIVEIRA BENEVIDES

8. ESTEVAN MARCIO RIBA DE N. MELGAR

9. KATIUSCIA VILELA DOS REIS

10. LUCIANA CORREA PINTO BARBOSA

11. LUCIANO DE PINHO GARCIA

12. MARTA DE OLIVEIRA CORREA

13. HUGO PEREIRA DE MORAES

14. JOICE JERONIMO SILVA

15. JONATHAN ANDERSON DE PAULA CALDAS

16. PAULO DANIEL CAZARIN

17. PAULO ROBERTO JUSVIAK DAMBROS

18. RAFAEL MORAIS PINTO

19. RENATA SANTANA DA SILVA

20. VALDIR DOS SANTOS

21. WOLBER RICHER DA SILVA CARIOCA

 

SERVIDORES – PREFEITURA MUNICIPAL

1. ACALONE MENDONÇA AGUIAR

2. ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO

3. ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS

4. ADRIANA BRUNOZI SANTOS

5. AIRENO DE SOUZA SILVA

6. ALESSANDRA PEDROSA FERREIRA

7. ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOARES

8. ALEX ANTONIO DA CRUZ

9. ANGELA MARIA SANTOS

10. APARECIDA DE MELO

11. ARIELLY APARECIDA DA SILVA LEODORO

12. AVELINO SENA SANTIAGO

13. CALSURAYANA GOMES OLIVEIRA PEREIRA

14. CAMILA DA SILVA CAMPOS REIXEIRA

15. CARLA PATRICIA PEREIRA SANTANA

16. CARLOS AIRES DA SILVA

17. CAROLINA MARTINS CARREIRO

18. CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVEIRA

19. CHARLENE SEVERO BORGES

20. CLAUDIA APARECIDA SOUTO E SILVA

21. CLAUDIANE MIRANDA DO CARMO

22. CLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA

23. CLEIDE DE ALCANTRARA SILVA

24. CLEIRE PEREIRA DA SILVA

25. CLEUSA CRUZ NUNES

26. CLOTILDE CLARA DA SILVA

27. CONSUELO PINHEIRO ALVES

28. CRISTIANE MALHO ABBADE GOUVEIA SEBASTIAO

29. DANIEL RODRIGUES TEIXEIRA

30. DANIELA MENEGUCCI

31. DANILTON ROCHA TEOTONIO

32. DELIANNE SILVA DE JESUS

33. DENISE MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO

34. EDENILDA DE ARAUJO CORREA

35. EDILZA APARECIDA RODRIGUES

36. EDITE MARIANO DA COSTA MELO

37. EDSON FLAVIO SANTOS

38. ELAINE GISELE VIDAL

39. ELBA MARA DOS SANTOS

40. EMILENE CLEIDE INACIA DUTRA

41. ERICA LIMA TEOTONIO

42. ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

43. EULENE VIEIRA MORAES

44. EVERALDO LUIZ DA SILVA

45. EVYANE SAMPAIO SERAPIAO RODRIGUES

46. FABIANA CAVALHO DE MEDEIROS VIEIRA

47. FABIO GUSTAVO PEREIRA

48. FABIO LUIZ SANTOS LOURENÇO

49. FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ

50. FERNANDA FERNANDES DA CRUZ

51. FILINDA LEITE DA SILVA

52. FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI

53. FRADIA CICERA DE CASTRO TSUKAMOTO

54. FRANCIANE APARECIDA CHAVES FERRARI

55. FRANCIELI MATIAS DE OLIVEIRA

56. FRANCISCA MATIAS DE CAMPOS LEITE

57. FRANK ANACLETO CHAVES

58. GIANE AKIMOTO FURTADO

59. GILDENE NUNES MACIEL

60. GILZA FERREIRA GOMES

61. GISLEIDE SILVA LOPES

62. GRACIANE ANICETO DA SILVA FONSECA

63. HELENA NEVES DE ALMEIDA

64. IGNIS MARCIELLE VIEIRA SOBRAL MACEDO

65. IRENI OLIVIA BIOLLADO

66. IRIS DE LIMA SILVA

67. IRIS LUCIANA MOREIRA DE MORAES

68. ISABEL APARECIDA SILVA DOS SANTOS

69. IVANETE SANTOS BARROS
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70. IVETE CAMARGO DE CARVALHO MELO

71. IVONEIDE DA SILVA ASSUNÇÃO

72. IZABEL CRISTINA FRANÇA DA SILVA

73. JAIR PAULO XAVIER DE SOUZA

74. JAIRO ANONIO DESTACIO

75. JANAINA BISPO DE BARROS

76. JANE ANTUNES MAGALHAES

77. JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM

78. JANINE APARECIDA FERREIRA EGUES CANDIA

79. JESSICA SILVEIRA SEGER

80. JESUINA MIRANDA DA SILVA

81. JOANA AUGUSTA DOS SANTOS DE MELO

82. JOCILENE APARECIDA DE ALMEIDA BRAUNAS

83. JOCINEIA MIRANDA CRUZ

84. JOELMA APARECIDA DA SILVA

85. JOIZEANNE PEDROSO PIRES CHAVES

86. JORGE LEANDRO PEREIRA

87. JOSANE MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

88. JOSE BENILTON LEITO POMPILIO

89. JOSEANE COSTA CAMPOS

90. JOYCE KELLEN EPIFANIO DE SOUZA

91. JOZIANE ALBINA BRUNELLI

92. JUCIANE DE SOUZA PINHEIRO

93. JUCIMEIRE CARDOSO GONÇALVES

94. JULIO CESAR BORGES

 

SERVIDORES – EE ONZE DE MARÇO

1. ANA CLAUDIA BRAZ ONEZORG

2. EDSON FELIX DA SILVA

3. JOSE MARIA DE SOUSA

4. LUCIANA MARTINEZ DE OLIVEIRA COSTA

5. PATRICIA CARVALHO DUTRA

6. ELDER RAMOS MARTINS

 

SERVIDORES – EE SENADOR MARIO MOTTA

1. CEILA BENEDITA DE ARRUDA

2. CARLOS FONSECA CABRAL

3. GISLAINE FERNANDES DOS SANTOS

4. EVANILDO ALVES RICARTE

 

SERVIDORES – EE Dr. LEOPOLDO AMBRÓSIO FILHO

1. CATIA APARECIDA MIGUEL FERNANDES

2. OTACIO FERREIRA RAMOS

3. GEORGES MOUSSA FARES JUNIOR

4. FLAVIO LUIZ SILVA PAES

 

SERVIDORES – EE SÃO LUIZ

1. ELINA MONTEIRO RODRIGUES

2. FIRMINA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA

3. IVETE DE OLIVEIRA ESPACINI DOS REIS

4. ANA DE ARRUDA PINHEIRO

5. TEREZA CRISTINA VIDAL DANTAS

6. LUCILA APARECIDA DE MORAES MAGALHAES

 

SERVIDORES – EE Dr. JOSÉ RODRIGUES FONTES

1. DELMA BARBOSA GOMES DE MELLO

2. DENISE DE LA FUENTE GOLTARA GIL

3. JOANNE DE OLIVEIRA COSTA

4. AURENICE DE FATIMA GONZAGA VANINI

 

SERVIDORES – EE FREI AMBRÓSIO

1. LUIZINHO LEMES DA SILVA

 

SERVIDORES – EE DEMÉTRIO COSTA PEREIRA

1. GISELE FARIA DA ROCHA

2. ANASTACIA DE CRUZ MORAES ALVARES

3. JUSSARA CARDOSO GONCALVES

4. KATIA SIMONE DA SILVA LICA

5. FILINDA LEITE DA SILVA

 

SERVIDORES – EE ESPERIDIÃO MARQUES

1. PIEDADE DE CENA ALMEIDA

2. SILVANA NUNES

 

SERVIDORES – EE UNIÃO E FORÇA

1. ANDREA LEMES LUSTIG

2. JENILSON DE AGUIAR BIANO

3. JUCIARA RODRIGUES SOUZA ZATTAR

4. RAFAEL COSTA TAKAKI

 

SERVIDORES – CEJA MILTON MARQUES CURVO

1. ESDRAS CREPALDI LEITAO

2. ROBSON JOSE FAUSTINO

3. ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

4. DEJANE ANDRE SOARES DOS SANTOS

5. EDINEIA NATALINO DA SILVA SANTOS

6. ELSON DE MORAIS RODRIGUES

 

SERVIDORES - EE Des. GABRIEL PINTO DE ARRUDA

1. ANTONIO WILSON DOURADO

2. MARIA CLAUDIA MAQUEA ROCHA MATTIA

 3. CRISTIANE SILVA FARIAS DE SOUZA

 

SERVIDORES – EE Prof. ANA MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NORONHA

1. DANIELLI DOS SANTOS CARVALHO

2. EDILSON MENDES DA SILVA

3. ROSANGELA BORTOLOZO OLIVEIRA

4. WANDERSON MATOS E SILVA

 

SERVIDORES – EE CRIANÇA CIDADÃ

1. EURICO CABREIRA DOS SANTOS

2. ELIANE NASCIMENTO FARIA GAMA

 

SERVIDORES – EE NATALINO FERREIRA MENDES

1. LUZIA PINTO DE ARAUJO

2. ROSELI FERREIRA LIMA

3. ROMAR WILLIAM RODRIGUES

 

SERVIDORES – EE JOÃO FLORENTINO SILVA NERI

 1. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA QUINTANS

2. CLAUDETE PINHEIRO DE OLIVEIRA

3. ROBSON CEZAR HURTADO

 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

1- DÉLIA APARECIDA DE MACEDO ROJAS

 

Art. 434, do CPP: "O serviço do júri é obrigatório. O alistamento 

compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 

idoneidade.

§ 1º: Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º: A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado".

Art. 446, do CPP: "Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis 

os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 

equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código".

Dado e passado nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, aos 31 dias do 

mês de outubro do ano de 2018. Eu, ____________________, Antônio 

Marcos Nolasco, Gestor Judicial da Primeira Vara Criminal, subscrevi.

HELICIA VITTI LOURENÇO

JUIZA DE DIREITO

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007729-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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D. D. D. S. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007729-69.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDUARDO MELO ZINHANI 

REQUERIDO: DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Regulamentação de Guarda c/c Revisão de Alimentos 

proposta por Eduardo Melo Zinhani em desfavor de Daiane Dantas da Silva 

Oliveira e Pedro Enzo Dantas Zinhani, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Assevera que propôs a presente demanda para obter 

judicialmente a guarda compartilhada para auxiliar na formação 

educacional e moral de seu filho, haja vista que pretende estreitar a 

relação parental. Narra, ainda, que contribui mensalmente com a quantia 

de 01 (um) salário mínimo, além do plano de saúde e mensalidade escolar 

conforme acordado nos autos de código 166695, e que há 

desproporcionalidade entre o encargo alimentar devido e seus 

rendimentos, os quais não acompanharam o valor anteriormente acordado, 

razão pela qual requer, em sede de tutela antecipada, a redução dos 

alimentos para 50% do salário mínimo. Realizada audiência para tentativa 

de conciliação esta restou infrutífera (ID 13036649), tendo a Requerida 

apresentado resposta à inicial (ID 13381613), pugnando pela 

improcedência dos pedidos formulados. O requerente impugnou a 

contestação (ID 13804435). Relatório psicossocial acostado aos autos (ID 

14000289). É o necessário. Decido. A concessão de Tutela Provisória de 

Urgência, conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde 

que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na 

inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da 

parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito. Da 

análise do acima exposto, em que pese o Requerente afirmar que seus 

proventos não acompanharam o reajuste das despesas do infante, de 

forma que não tem condições de cumprir o acordo outrora pactuado, 

entendo que o pedido de tutela de urgência, para que se faça a redução 

dos valores da pensão alimentícia ao Requerido, não merece acolhimento. 

Com efeito, não vislumbro nos autos, em juízo de cognição sumária, prova 

suficiente dos fatos arrolados pelo requerente, hábil a demonstrar sua 

incapacidade em arcar com o valor acordado, haja vista que a dissonância 

entre os reajustes de provento e despesas, por si só, não enseja a 

redução dos alimentos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. 

REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar 

tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. 

Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova 

significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou 

comprovado nos autos. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível Nº 

70063488183, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).” (grifei e negritei) Ademais 

o parágrafo terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe: “§ 

3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Nesse 

diapasão, diante da ausência de elementos que evidenciem a redução de 

sua capacidade contributiva, ainda que momentânea, bem como diante a 

irreversibilidade da tutela pretendida, imperioso o indeferimento da tutela 

pretendida, uma vez que para o deferimento da tutela os elementos 

essenciais para esta devem sempre coexistir. Insta consignar por fim, que 

o pedido de redução da pensão pelo Requerente poderá ser reapreciado 

no decorrer da demanda, desde que haja novos elementos. Diante do 

exposto, não restando caracterizada a verossimilhança da alegação e o 

risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação INDEFIRO, 

por ora, o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Requerente. Em 

relação guarda e diante das peculiaridades do caso e visando ao fomento 

da cultura de paz e à manutenção de um ambiente familiar sem conflitos, 

determino aos pais ou responsáveis legais pelo (s) criança e/ou 

adolescente (s) que participem da OFICINA PARA PAIS a ser realizada no 

dia 23/11/2018, com início às 13h00min e término às 17h00min, nas 

dependências do Fórum - Plenário do Júri, neste município, devendo vir 

acompanhados dos filhos a partir de 06 (seis) anos de idade. Caso haja a 

necessidade de justificativa para a ausência ao trabalho, defiro, desde já, 

a expedição de atestado de comparecimento. Ademais, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018 às 

13h30min. Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de 

advogados e testemunhas. Na forma do art. 357, §4º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cáceres, 17 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007729-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007729-69.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDUARDO MELO ZINHANI 

REQUERIDO: DAIANE DANTAS DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Regulamentação de Guarda c/c Revisão de Alimentos 

proposta por Eduardo Melo Zinhani em desfavor de Daiane Dantas da Silva 

Oliveira e Pedro Enzo Dantas Zinhani, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Assevera que propôs a presente demanda para obter 

judicialmente a guarda compartilhada para auxiliar na formação 

educacional e moral de seu filho, haja vista que pretende estreitar a 

relação parental. Narra, ainda, que contribui mensalmente com a quantia 

de 01 (um) salário mínimo, além do plano de saúde e mensalidade escolar 

conforme acordado nos autos de código 166695, e que há 

desproporcionalidade entre o encargo alimentar devido e seus 

rendimentos, os quais não acompanharam o valor anteriormente acordado, 

razão pela qual requer, em sede de tutela antecipada, a redução dos 

alimentos para 50% do salário mínimo. Realizada audiência para tentativa 

de conciliação esta restou infrutífera (ID 13036649), tendo a Requerida 

apresentado resposta à inicial (ID 13381613), pugnando pela 

improcedência dos pedidos formulados. O requerente impugnou a 

contestação (ID 13804435). Relatório psicossocial acostado aos autos (ID 

14000289). É o necessário. Decido. A concessão de Tutela Provisória de 

Urgência, conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde 

que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na 

inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da 

parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito. Da 

análise do acima exposto, em que pese o Requerente afirmar que seus 

proventos não acompanharam o reajuste das despesas do infante, de 

forma que não tem condições de cumprir o acordo outrora pactuado, 

entendo que o pedido de tutela de urgência, para que se faça a redução 

dos valores da pensão alimentícia ao Requerido, não merece acolhimento. 

Com efeito, não vislumbro nos autos, em juízo de cognição sumária, prova 

suficiente dos fatos arrolados pelo requerente, hábil a demonstrar sua 

incapacidade em arcar com o valor acordado, haja vista que a dissonância 

entre os reajustes de provento e despesas, por si só, não enseja a 

redução dos alimentos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. 

REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar 

tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. 

Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova 

significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou 

comprovado nos autos. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível Nº 

70063488183, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).” (grifei e negritei) Ademais 

o parágrafo terceiro do artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe: “§ 

3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Nesse 

diapasão, diante da ausência de elementos que evidenciem a redução de 

sua capacidade contributiva, ainda que momentânea, bem como diante a 

irreversibilidade da tutela pretendida, imperioso o indeferimento da tutela 

pretendida, uma vez que para o deferimento da tutela os elementos 

essenciais para esta devem sempre coexistir. Insta consignar por fim, que 

o pedido de redução da pensão pelo Requerente poderá ser reapreciado 

no decorrer da demanda, desde que haja novos elementos. Diante do 
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exposto, não restando caracterizada a verossimilhança da alegação e o 

risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação INDEFIRO, 

por ora, o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Requerente. Em 

relação guarda e diante das peculiaridades do caso e visando ao fomento 

da cultura de paz e à manutenção de um ambiente familiar sem conflitos, 

determino aos pais ou responsáveis legais pelo (s) criança e/ou 

adolescente (s) que participem da OFICINA PARA PAIS a ser realizada no 

dia 23/11/2018, com início às 13h00min e término às 17h00min, nas 

dependências do Fórum - Plenário do Júri, neste município, devendo vir 

acompanhados dos filhos a partir de 06 (seis) anos de idade. Caso haja a 

necessidade de justificativa para a ausência ao trabalho, defiro, desde já, 

a expedição de atestado de comparecimento. Ademais, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018 às 

13h30min. Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de 

advogados e testemunhas. Na forma do art. 357, §4º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cáceres, 17 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1006100-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. A. T. (AUTOR(A))

A. G. A. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006100-26.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ALICIA GABRIELY ALVES 

TORRES, ARISTON GABRIEL ALVES TORRES RÉU: MARCIO MONTEIRO 

TORRES Vistos etc. Trata-se de ação de alimentos proposta por A. G. A. 

T. e A. G. A. T., representados por sua genitora Maria Aparecida Alves 

Matias em desfavor de Marcio Monteiro Torres, por meio da qual pretende, 

liminarmente, a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 4.247,32 

(quatro mil e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos). 

Processe-se em Segredo de Justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Compulsando detidamente aos autos verifica-se que o requerido, que é 

empresário neste município, atuando no ramo de transporte rodoviário de 

mudanças, transporte escolar e transporte rodoviário coletivo de 

passageiros, sob regime de fretamento, conforme documentos acostados 

à inicial (Id 16134866), presumindo-se, assim, sua capacidade financeira 

de contribuir com o sustento de seus filhos em patamar compatível com os 

gastos demonstrados na inicial. Dessa maneira, considerando o binômio 

possibilidade-necessidade, arbitro alimentos provisórios no valor de 03 

(três) salários mínimos, equivalente a R$ 2.862,00 (dois mil, oitocentos e 

sessenta e dois reais), sendo metade para cada criança, a ser pago 

mensalmente pelo requerido à representante legal da parte autora, até o 

dia 10 de cada mês, a partir da citação, a ser depositado na conta 

bancária indicada nos autos. Cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 

providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do 

réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo”. Intimem-se. Restando infrutífera a tentativa de 

conciliação, certifique-se o decurso do prazo de resposta e, em seguida, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. 

Cáceres, 25 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1002252-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

G. M. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002252-31.2018.8.11.0006 AUTOR(A): GABRIELA MIRANDA BRAGA 

FONTES, FERSEN MIRANDA BRAGA RÉU: MARCOS MIRANDA Vistos etc. 

Certifique-se o decurso do prazo de pagamento voluntário e impugnação 

e, em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens de 

propriedade do devedor, tantos quantos bastem para a satisfação do 

débito, nos termos do art. 523, § 3.º, do Código de Processo Civil. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora dos Executados, intime-se o 

Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 12 de novembro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002252-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

G. M. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002252-31.2018.8.11.0006 AUTOR(A): GABRIELA MIRANDA BRAGA 

FONTES, FERSEN MIRANDA BRAGA RÉU: MARCOS MIRANDA Vistos etc. 

Certifique-se o decurso do prazo de pagamento voluntário e impugnação 

e, em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens de 

propriedade do devedor, tantos quantos bastem para a satisfação do 

débito, nos termos do art. 523, § 3.º, do Código de Processo Civil. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora dos Executados, intime-se o 

Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 12 de novembro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000531-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000531-44.2018.8.11.0006 REQUERENTE: DIRCE RODRIGUES DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Dirce Rodrigues da 

Silva por si e representando Bruno Gabriel Rodrigues dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em 

síntese, que é avó materna da criança Bruno Gabriel Rodrigues dos 

Santos. Narra, ainda, que sua filha e genitora da criança, Cristina 

Rodrigues dos Santos, falecera em 09/04/2017, sendo que não há registro 

paterno em seu assento de nascimento. Relata, por fim, que propôs a 

presente demanda para obter judicialmente a guarda de seu neto, posto 

que possui a guarda fática da criança desde o falecimento da Sra. Cristina 

Rodrigues dos Santos, sendo que presta toda a assistência necessária 

para o desenvolvimento de Bruno Gabriel. Recebida a inicial e deferida a 

tutela de urgência para concessão da guarda provisória de Bruno Gabriel 

Rodrigues dos Santos à requerente (ID 11760890). Termo de Guarda 

provisória assinado (ID 11854313). Realizado estudo psicossocial na 

residência da avó materna da criança, foi concluído que Bruno Gabriel 

está sendo tratado com carinho e afeto (ID 13076868). Em manifestação, a 

representante do Ministério Público pugnou pela procedência do pedido 

formulado na exordial (ID 13475924). É o relatório. Decido. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de existência válida e regular da 

relação jurídica processual, passo ao exame do mérito. No caso vertente, 

verifico que a criança Bruno Gabriel Rodrigues dos Santos, em virtude do 

falecimento de sua genitora, consoante atestado de óbito acostado aos 

autos, ficou desprovido de representante legal que pudesse ampará-lo 

legalmente, haja vista não se ter no seu registro conhecimento da pessoa 

de seu genitor biológico. Assim, considerando a extinção do poder familiar 

pela morte de sua genitora, a concessão da tutela da criança Bruno 

Gabriel Rodrigues dos Santos à autora, nos termos do art. 1.728, inciso I, 

do Código Civil, com o intuito de representar os interesses de seu neto, é 

medida necessária a fim de se garantir o melhor interesse da criança. 

Ademais, o estudo psicossocial acostado aos autos relata que a autora 

vem tratando a criança com os cuidados necessários a seu 

desenvolvimento moral e ético. Diante do exposto, nos termos dos artigos 

1.728, I, do Código Civil e 36 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO a fim de conceder a tutela definitiva da 

criança Bruno Gabriel Rodrigues dos Santos a sua avó materna Dirce 

Rodrigues da Silva. Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

competente termo de tutela definitiva. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 14 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006267-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006267-43.2018.8.11.0006 AUTOR(A): KAMILA APARECIDA DA SILVA 

BUENO RÉU: FERNANDO MOURA ALVES Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Guarda c/c Alimentos proposta por Kamila Aparecida da Silva por si e 

representando M. R. B. A. em desfavor de Fernando Moura Alves, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em 

síntese, que conviveu com o Requerido e que desta relação adviera a 

criança Maria Rafaella Bueno Alves. Narra, ainda, que propôs a presente 

demanda para obter judicialmente a guarda de sua filha, posto que possui 

a guarda fática desta e presta toda a assistência necessária para o 

desenvolvimento da criança. Dessa forma, requer a guarda de Matheus 

Maria Rafaella Bueno Alves para poder representá-la nas situações 

necessárias, bem como cuidar e zelar por seus interesses e a fixação de 

alimentos provisórios na quantia de 01 (um) salário mínimo vigente. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. As regras 

que inspiram o legislador sobre o instituto da guarda ensejam sempre e 

primordialmente o interesse da criança/adolescente, ou seja, em questão 

de guarda da criança, o que deve ser levado em conta é a conveniência 

do impúbere. Desta forma, sobreleva ressaltar que os pressupostos para 

a autorização da guarda estão previstos no artigo 1.584, inciso II, do 

Código Civil, o qual dispõe que “decretada pelo juiz, em atenção a 

necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário deste com o pai e com a mãe”. Por outro lado, sabe-se que o 

espírito teleológico de todas as normas que disciplinam as relações 

jurídicas, que envolvem pessoas menores de dezoito anos, é a máxima 

proteção da criança e do adolescente, princípio este erigido ao patamar 

constitucional, pois o art. 227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que 

“é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Assim, no caso sub judice, 

analisando o pedido guarda provisória, bem como os documentos 

acostados aos autos, vejo que a tutela de urgência pleiteada deve ser 

deferida. Diante de todo exposto, CONCEDO a guarda provisória da 

criança Maria Rafaella Bueno Alves em favor da Requerente Kamila 

Aparecida da Silva. Ante a ausência de comprovante de renda do 

Requerido, fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, 

atualmente equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), 

a ser pago pelo alimentante, a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, 

mediante desconto em folha de pagamento a ser depositado em conta 

bancária a ser informada pela parte autora. Ademais, cite-se e intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Expeça-se o competente 

termo de guarda provisória. Expeça-se, ainda, ofício ao Banco do Brasil 

para providenciar abertura de conta em nome da genitora da criança, 

destinada ao recebimento da pensão alimentícia já determinada por este 

Juízo e intime-se a requerente para comparecer pessoalmente e munida 

dos documentos exigidos pela instituição financeira. Oficie-se a fonte 

empregadora (3 R Materiais de Construção) do requerido para que 

proceda ao desconto em folha de pagamento dos alimentos arbitrados tão 

logo sejam fornecidos os dados bancários para depósito pela requerente. 

Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realização de estudo psicossocial na residência de 

ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o decurso do 

prazo de resposta e com a juntada dos relatórios psicossociais, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 5 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 62653 Nr: 180-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 Vistos etc.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca do cumprimento do mandado de 

avaliação expedido em fls.193.

Ás fls. 196/197 o Cartório do 1º oficio (fls.196v/197) manifestou a 

impossibilidade de averbação e registro partilha dos imóveis matriculas 

15.805 e 15.806, pelo fato que os imóveis citados não se encontram 

registrados em nome das partes que compõem o presente feito.

Diante do exposto, intime-se a parte exequente através de advogado 

constituído para que requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186608 Nr: 6148-07.2015.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMF, B, B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPBDS, DFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder a guarda definitiva das crianças 

BRUNO GABRIEL DUARTE DA SILVA e BARBARA VITÓRIA DUARTE DA 

SILVA à requerente ROSILAINE MARTINS FERREIRA. Expeça-se Termo de 

Guarda.Sem custas, haja vista que a requerente é beneficiária da justiça 

gratuita.Intime-se e dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191131 Nr: 8989-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, Patrícia Alvares 

de Oliveira - OAB:20.479

 Vistos etc.

Em que pese a parte requerida não ter sido citada nos autos, verifico que 

nos autos em apenso proposto pela mesma há advogado constituído.

Desse modo, tendo em vista o pleito de fls. 42v, intime-se a parte 

requerida através do seu advogado cadastrado no auto apenso, para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191131 Nr: 8989-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, Patrícia Alvares 

de Oliveira - OAB:20.479

 Vistos etc.

Cite-se a Requerida, para querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, com as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC.

 Decorrido prazo, abro vista ao Representante do Ministério Público, após, 

venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001754-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

VERA LUCIA GOMES DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO(A))

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO CEBALHO (RÉU)

RAFAEL SEBASTIAO DE CAMPOS CEBALHO (RÉU)

CARMEN LUCIA CAMPOS CEBALHO (RÉU)

LEUDETE DA SILVA SEBALHO (RÉU)

LOURDESDE CAMPOS CEBALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001754-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PAULO CEZAR PINTO DE ARRUDA, VERA LUCIA GOMES DA SILVA 

ARRUDA RÉU: ABILIO CEBALHO, CARMEN LUCIA CAMPOS CEBALHO, 

RAFAEL SEBASTIAO DE CAMPOS CEBALHO, LOURDES DE CAMPOS 

CEBALHO, LEUDETE DA SILVA SEBALHO Trata-se de Ação de 

Adjudicação Compulsória ajuizada por PAULO CEZAR PINTO DE ARRUDA 

e VERA LUCIA GOMES DA SILVA ARRUDA em desfavor de ABILIO 

CEBALHO, CARMEN LUCIA CAMPOS CEBALHO, RAFAEL SEBASTIAO DE 

CAMPOS CEBALHO, LOURDES DE CAMPOS CEBALHO e LEUDETE DA 

SILVA SEBALHO, ambos qualificados nos autos. Audiência de conciliação 

designada para o dia 18/06/2018 às 13h00min, no CEJUSC desta Comarca, 

conforme movimentação do dia 26/04/2018. Petição de id. 13628456, ao 

qual apresenta o acordo formulado no id. 13628508. Audiência de 

conciliação de id. 13721187, ao qual contatou-se a ausência das partes. 

Despacho de id. 15799615, determinando a juntada de cópia legível da 

matrícula objeto dos autos. Juntada dos documentos requeridos nos ids. 

16017087 e 16017293. Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que as partes 

compuseram acordo no id. 13628508. Isto posto, HOMOLOGA-SE, por 

sentença, a transação pactuada, EXTINGUINDO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. EXPEÇA-SE carta de 

adjudicação em favor dos requerentes, referente aos seguintes imóveis 

registrados na matrícula 26.598: a) R-10-24 26.598 CRI-Ceiceres-MT - "um 

lote de terras, situado no município de Cáceres-MT, denominada "Fazenda 

São José", com área de 21,10494 NAS desmembrada de uma área de 

422,0988 NAS., hoje reduzida em área menor, cuja área encontrasse 

dentro da seguinte Rua Comandante Quintela, n° 118, São Miguel, cidade 

de Cáceres-MT, CEP 78200-000, fone: 65-99962 0101 email: 

Fernando.scaff.antonini@gmail.com Num. 13628508 - Pág. 4 Assinado 

eletronicamente por: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 12/06/2018 19:28:49 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACPTGZDQL FERNANDO SC.\ IïF ANTONINI 

0A13 MT 10.708 descrição do perímetro: DO NU AO 1.12 SEGUE 

CONFRONTANTE COM TERRAS DE EGNYSIO DA SILVA CEBALHO, COM 

AZIMUTE MAG. DE 106 °25'55" E COM A DISTÂNCIA DE 928,27 MTS; DO 

M2 AO M3 SEGUE CONFRONTANDO COM TERRAS DE PAULO CEZAR 

PINTO DE ARRUDA, ANTERIORMENTE VANDERLEI ANTONIO BERRARDES, 

COM AZIMUTE MAG. DE 191 °31'44" E COM A DISTÂNCIA DE 216,00 MTS; 

DO M3 AO M4 SEGUE CONFRONTANDO COM TERRAS DE PAULO CEZAR 

PINTO DE ARRUDA, ANTERIORMENTE DE VANDERLEI ANTONIO 

BERRARDES, COM O AZIMUTE MAG. DE 286 °25'16" E COM A DISTÂNCIA 

DE 978,22 MTS; DO M4 AO In SEGUE CONFRONTANDO COM TERRAS 
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DOS HERDEIROS DE EGYNIISIO DA SILVA CEBALHO, COM O AZIMUTE 

MAG. DE 10 °27'58" E COM DISTÂNCIA DE 216,56 MTS; b) R-11-26.598 

CRI-Cáceres-MT "um lote de terras adquirido de LEUDETE EA SILVA 

SEBALHO, sendo "UM LOTE DE TERRAS SITUADO NO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, COM DENOMINAÇÃO PARTICULAR DE "FAZENDA SÃO 

JOSÉ", COM A A'REA TOTAL DE 21,10494 NAS, DESMEMBRADA DE UAM 

ÁREA MAOR E 422,0988 NAS, HOJE REDUZIDA A UMA ÁREA MENOR, 

CUJA ÁREA ENCONTRA-SE DENTRO DA SEGUINTE DESCRIÇÃO DO 

PERÍMETRO: DO M1 AO M2 SEGUE CONFRONTANDO COM TERRAS DOS 

HERDEIROS DE EGNYSIO DA SILVA CEBALHO, COM AZIMUTE MAG. DE 

10°28'03" E COM A DISTÂNCIA DE 218,35 MTS; DO M2 AO M3 SEGUE 

CONFRONTANDO COM TERRAS DE PAULO CEZAR PINTO DE ARRUDA, 

COM AZIMUTE MAG. DE 106°25'16" COM DISTÂNCIA DE 978,22 MTS; DO 

M3 WO M4 SEGUE CONFRONTANDO COM TERRAS DE PAULO CEZAR 

PINTO DE ARRUDA, ANTERIORMENTE VANDERLEI ANTONIO BERNARDES, 

COM AZIMUTE MAG. DE 191°31'44" E COM DISTÂNCIA DE 216,00 MTS; DO 

M4 AO M1 SEGUE CONFRONTANDO COM TERRAS DE PAULO CEZAR 

PINTO DE ARRUDA, ANTERIORMENTE DE VANDERLEI ANTONIO 

BERNARDES, COM AZIMUTE MAG. DE 286°18'10" E COM DISTÂNCIA DE 

974,00 MTS", ambas as áreas devidamente registradas no Cartório de 

Registro de imóveis da Cidade de Cáceres-MT sob a matricula 26.589 Livro 

2, folhas 158 R.10 e R.11, ambos originários dos bens deixados por 

EGNYSIO DA SILVA SEBALHO, conforme Formal de Partilha datado de 

20.06.1994, 46Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT. Realizando 01 

Escritura Pública de Compra e Venda no dia 15.05.2000 livro 311 folhas 

003, CRI de Cáceres-MT, sendo que as despesas com os emolumentos 

serão suportados pelos requerentes. Custas já recolhidas. Considerando 

a sucumbência recíproca, DEIXA-SE de condenar as partes aos 

honorários advocatícios, devendo cada uma arcar com os honorários de 

seus patronos. Dispensada a intimação das partes, nos termos do art. 914 

da CNGC. Transitada em julgado e realizadas as determinações acima 

mencionadas, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003931-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando prazo para resposta 

do perito se aceita ou não realizar a perícia conforme valor estipulado pelo 

Juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003648-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando prazo para 

apresentação de contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005456-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando realização de 

audiência no Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005421-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando realização de 

audiência - Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005327-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TORRES CARNEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 22 de novembro 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005524-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando realização de 

audiência - Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003193-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (RÉU)

CLEONICE BUCK LEITE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 22 de novembro 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001196-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIDALVA AMORIM BENEVIDES DE ARAUJO (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

13/02/2018, às 14:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001922-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLARROEL AVILES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação 

interposta pela parte apelante é tempestiva (ID 15866285). Com efeito 

impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, na pessoa 

de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso 

interposto. Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003479-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001773-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA MARIA GOMES DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

JAIME MUNIZ JUNIOR (AUTOR(A))

LUZIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

JAIDILSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARCOS VERA TURDERA (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DAMASCENO DOS SANTOS OAB - SP137856 

(ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

12/02/2019, às 15:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001412-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

LETICIA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG OAB - MT23499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO DE MILITÂNCIA ATIVIDADE 

JURÍDICA Certifico que atendendo ao pedido (ID 14670073), ora deferido 

por este r. Juízo (ID 16383183), constante nos autos do PJE de n. 

1001412-21.2018.811.0006 – 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT 

procedo à emissão da presente CERTIDÃO DE MILITÂNCIA/ATIVIDADE 

JURÍDICA em prol do Advogado Dr. WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG – 

OAB/MT n. 23.499, de conformidade com distribuição da referida ação 

supracitada no “Sistema PJE” sendo constatado que o solicitante 

atuou/atua como causídico neste processo, expedindo manifestações 

processuais técnico jurídicas. Nada mais a constar. Cáceres/MT, 22 de 

novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001412-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

LETICIA CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG OAB - MT23499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA COMPARECER 

NO CARTÓRIO RETIRAR DOCUMENTO Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 

15 dias, compareça no Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para proceder à retirada de documentação expedida no 

presente feito em tela (CERTIDÃO DE MILITÂNCIA/ATIVIDADE JURÍDICA). 

Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005633-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO ALBUQUERQUE S C LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FERREIRA DE SENA OAB - GO9472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA ALVES OAB - MT0003593A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, 
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promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005568-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE JESUS SEONACA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 22 de novembro 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001985-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL COLOMBO MOREIRA OAB - SP325927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON COELHO TANGERINO (REQUERIDO)

PEDRO AIMORE TANGERINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, manifeste acerca da certidão positiva do Oficial de Justiça, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 22 de novembro de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES OAB - 

SP329506 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PIRES (RÉU)

MARCOS EVANDRO PIRES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002886-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILLER GONCALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva (ID 15417487). Por 

corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação no prazo 

legal. Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172011 Nr: 7786-12.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA DA 

SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE MENEZES, HELENA 

FERREIRA DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:, REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - OAB:8377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se o advogado KELCIO JUNIO 

GARCIA para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os autos 

supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa eqivalente à 

meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para instauração 

de procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173384 Nr: 8774-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 173384

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, nota-se que a última decisão que determinou o 

bloqueio de valores data de outubro de 2015 (fls. 24/25-verso), portanto, 

transcorridos mais de 3 (três) anos.

Nesse cenário, justifica-se o deferimento de nova tentativa de penhora 

on-line nas contas do executado.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 50/58, a fim de promover 

o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).
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 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81623 Nr: 8135-25.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA PAIVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Nos termos da legislação processual vigente, intime-se a causídica da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

endereço atual da requerente, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86137 Nr: 1659-34.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOURA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Compulsando a deprecada no sistema PJE, verifica-se que foi designada 

para o dia 05/12/2018, às 15h00min, a oitiva das testemunhas AILSON 

RAMOS BARBOSA, CAIO NUNES PEREIRA e GILDO FERNANDES DE 

MORAIS. Isto posto, nos termos da legislação processual vigente, 

impulsionam-se os autos para intimar as partes acerca da solenidade 

agendada no Juízo Deprecado (1ª Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 58016 Nr: 4362-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALP, CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVP, JGOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Checchin Júnior - 

OAB:3329

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente (...)a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução(...)2–(...)o Juízo 

ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada.Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.3–Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD(...)Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda(...)4–Em caso 

de manifestação da parte exequente(...)EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD(...)6 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada(...)7 – 

Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias(...)8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.(...)9 – Por fim, CONCLUSOS para demais 

deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 07 

de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610, ISAN 

OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se o advogado CLAUDIO PALMA 

DIAS para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os autos 

supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa eqivalente à 

meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para instauração 

de procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 87293 Nr: 2784-37.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JASON LAET XAVIER DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsionam-se os autos para intimar a 

parte autora a efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento 

dascustas e taxa referente à Carta Precatória de citação do requerido na 

Comarca de Cuiabá/MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86887 Nr: 2374-76.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DOS SANTOS SILVA, CARLOS ORLANDO 

DOS SANTOS SILVA, JAIR ORLANDO DOS SANTOS SILVA, CLAUDEMIR 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, ELENIR DOS SANTOS SILVA SEVERINO, 

GILSA DOS SANTOS CAEXETA, MARIA IVONE DA SILVA, REGINALDO 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, JANIR DOS SANTOS SILVA, ODILSON 

ORLANDO DOS SANTOS SILVA, SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CATARINA DA SILVA COSTA, 

CELESTINO JOSÉ DA SILVA, NORBERTO JOSÉ DA SILVA, FLAVIANO 

ROSA DE SENNA FILHO, BERNARDINO BRAGA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA, ANTONIO LICA, CLEITON TUBINO SILVA, IZAURA BATISTA DA 

SILVA, MARIANA DA SILVA MENDONÇA, MARIA DOMINGAS DA SILVA 

BRAGA, EROTILDES CONCEIÇÃO DA SILVA LICA, DARLISE HASPER 

MUNIZ TUBINO DA SILVA, NILSON MENDONÇA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, 

ADEMAR JOSÉ DA SILVA, IVONE DA SILVA, JOSE MARCIO DA SILVA, 

CLEODITE DA SILVA, EVANDRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA, 

EDITE DA SILVA, ILCA DA SILVA, ISABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 
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TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, ELEN SANTOS ALVES 

DA SILVA - OAB:12830/MT, Tanielly Pastick Alves - OAB:22359/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se a advogada JOICE PINTO 

PEREIRA DE SIQUEIRA para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os 

autos supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa 

eqivalente à meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para 

instauração de procedimento disciplinar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197095 Nr: 1683-18.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN GETER DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98152 Nr: 3236-13.2010.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PENASSO, SONIA SUELI PEREIRA NOVO 

PENASSO, DEVANIL BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTHA DA COSTA E FARIA, ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES DO BAIRRO DNER, ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO, 

MARIA JOSÉ PRATA, CELSO PARE, TATIANE AMORIM DE MATOS, JOSÉ 

RAMOS CABRERA, LUCIMAR BRUM DA SILVA, RENATO COSTA DA 

SILVA, PAULO ALVES DOS SANTOS, ORLANDO DA SILVA RODRIGUES, 

JOILSON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA COSTA E SILVA ALMEIDA, 

JOÃO LEUDECIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se o advogado FABIO DE SÁ 

PEREIRA para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os autos 

supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa eqivalente à 

meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para instauração 

de procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 155772 Nr: 3345-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITUALDO FERREIRA DOURADINHO, 

JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 106/107 e 116, a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...)2–Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome do 

princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada(...)este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça(...)2-DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD(...)Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda(...)4 –Em caso 

de manifestação da parte exequente(...)EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua 

conta(...), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5–Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.7–Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias(...)8 – 

Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)9–Por fim, CONCLUSOS para 

d e m a i s  d e l i b e r a ç õ e s . 1 0 – C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Cáceres/MT,12 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 6300-89.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA DE CASTRO 

SEOLDO LIMA - OAB:145541, MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO - 

OAB:95711

 Nos termos da legislação vigente, impulsionam-se os autos para intimar a 

parte requerida a apresentar memoriais finais no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193597 Nr: 10477-62.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192722 Nr: 9983-03.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MORAIS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 151306 Nr: 10139-93.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO MARTINS DE QUEIROZ - ME, 

PATRICIO MARTINS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl. 92/93 a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...)2 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome do 

princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada(...)este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.3 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD(...) Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda(...)4 – Em caso 

de manifestação da parte exequente(...)EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD(...)6 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada(...)7 – 

Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – 

Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 212908 Nr: 1544-32.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA, SERGIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MLTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 - OAB/MT

 Código: 212908

DESPACHO

1 – CERTIFIQUE o Senhor Gestor sobre o decurso do prazo para 

apresentação de resposta aos embargos à execução.

2 – Após, retornem os autos CONCLUSOS para análise dos demais 

pedidos contidos nos embargos recebidos na decisão de fl. 106.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91610 Nr: 6737-09.2009.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA DA COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 

DNER, ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se o advogado FABIO DE SÁ 

PEREIRA para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os autos 

supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa eqivalente à 

meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para instauração 

de procedimento disciplinar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 95124 Nr: 187-61.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMAZA CENTRO OESTE AUTO PEÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR GUIMARÃES PIOVEZAN, 

ELZA RODRIGUES PIOVEZAN, RUBENS RODRIGUES DA SILVA, VILMA 

MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 9494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7485

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se a advogada ADRIELY 

RODRIGUES PIOVEZAN para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os 

autos supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa 

eqivalente à meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para 

instauração de procedimento disciplinar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172376 Nr: 8052-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA DA 

SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBE DE CASTRO SOUZA, JOSÉ MARCIO 

MENEZES, HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT 8169, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT8169

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se o advogado KELCIO JUNIO 

GARCIA para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os autos 

supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa eqivalente à 

meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para instauração 

de procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166435 Nr: 3399-51.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA ANGELICA MONACO FONTES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a Carta Precatória expedida à fl. 

81 encontra-se com endereço desta Comarca, e não do Juizo deprecado. 

Também denota-se que a guia referente à missiva a ser cumprida no 

Estado do Rio de Janeiro está equivocada, sendo que o recolhimento 

desta deve ser feito mediante guia a ser extraída no sítio eletrônico do 

TJRJ. Isto posto, nos termos da legislação vigente, impulsionam-se os 

autos para initmar a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

efetuar o pagamento correto das custas com a finalidade de citação da 

parte promovida. Após, expeça-se nova Carta Precatória de citação, para 

cumprimento no endereço declinado à fl. 71, devendo-se encaminhar 

juntamente com o expediente o comprovante de pagamento das custas, 

petição inicial, despacho/decisão de recebimento da exordial, despacho de 

fl. 48, e procuração ad judicia da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197097 Nr: 1685-85.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS SOUZA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189925 Nr: 8233-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO GONÇALVES PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 Código: 189925

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada para cumprimento da sentença (fl. 85), porém, não 

procedeu ao pagamento integral da dívida (fl. 86).

 Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

não obstante a ausência de cálculo apresentado com a incidência de multa 

e honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença (art. 

523, § 1º, do CPC), este Juízo DEFERE o pedido da exequente de fls. 87/88 

a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias, conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 141662 Nr: 11400-30.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DA SILVA ALVES ME, SERGIO LIMA, 

VIVIANY DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl. 121, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...)2–(...)o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de 

bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.(...)este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça(...)3–Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD(...).Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda(...)4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente(...)EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento 

para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5–Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

c a d a s t r o s  d e  i n a d i m p l e n t e s  p o r  m e i o  d o  s i s t e m a 

SERASAJUD(...)6–Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)9 – Por 

fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 141635 Nr: 11366-55.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE FARIA ITAJOBI ME, 

CARLOS CESAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, BENEDITO PEREIRA DA CONCEIÇÃO - OAB:76425 

SP, FABIO ABDO PERONI - OAB:219.334 OAB/SP, FERNANDO PEREIRA 

DA CONCEIÇÃO - OAB:203.786

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 175/176, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...)2–(...)o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de 

bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.(...)este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça(...)3–Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD(...)Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda(...)4–Em caso de manifestação da parte 
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exequente(...)EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento 

para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD(...)6–Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento(...)9 – Por fim, CONCLUSOS para demais 

deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 05 

de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88311 Nr: 3805-48.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB CORRÊA & CORRÊA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se a advogada SUERIKA MAIA DE 

PAULA CARVALHO para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os 

autos supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa 

eqivalente à meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para 

instauração de procedimento disciplinar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156389 Nr: 4025-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 101845 Nr: 6941-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA DA COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, SONIA SUELI PEREIRA 

NOVO PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intime-se o advogado FABIO DE SÁ 

PEREIRA para que, no prazo de 03 (três) dias, devolva os autos 

supramencionados, sob pena de perda de vista do feito, multa eqivalente à 

meio salário-mínimo vigente e comunicação à OAB/MT, para instauração 

de procedimento disciplinar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196134 Nr: 1146-22.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEMERSON MELO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 87293 Nr: 2784-37.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JASON LAET XAVIER DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que compareça nesta secretaria para que retire a Carta 

Precatória e distribua pelo sistema, no prazo de 10 (dias).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007340-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DA SILVA PARADELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

LUCAS EDUARDO MARCON SPOSITO OAB - SP361158 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1007340-84.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 57.473,11 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

NELI DA SILVA PARADELA Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 

QUADRA 19, LOTE 02, CIDADE NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: RENATO ARANTES Endereço: RUA FRANCISCO 

CURTI, 244, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 

15035-620 Nome: ANA CRISTINA CURY ARANTES Endereço: RUA 

FRANCISCO CURTI, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

- CEP: 15035-620 FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, na forma do 

art. 259 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 
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considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se Ação Usucapião Extraordinário". Movida 

pela NELI DA SILVA PARADELA, ora Requerente, em face do Requerido, 

RENATO ARANTES e ANA CRISTINA CURY ARANTES, alegando que A 

autora na qualidade de legítima possuidorapleiteia neste juízo a sentença 

declaratória de usucapião, do Código Civil, uma vez que a mesma exerce a 

posse mansa, pacífica, duradora e com animus de dona, objeto UM LOTE 

de terreno urbano, situado no Loteamento denominado Jardim Cidade 

Nova, “LOTE 02, QUADRA 19”, com área de 461,25m²(quatrocentos e 

sessenta e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados) registrado 

no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres–MT, sob a matrícula nº 

12.979, a fls.175 do livro nº 02, . II- DA CADEIA POSSESSÓRIA 2017– 

HILTON GILSON DA SILVA PARADELA, NELI DA SILVA PARADELA 

Denota-se que, o Sr. Hilton Gilson, permaneceu no imóvel por longos 17 

(dezessete anos), conforme documentos que comprovam a posse sem 

que contudo, tenha conseguido êxito em transferir a titularidade do móvel 

a seu favor. Por sua vez, em através do Instrumento Particular de Contrato 

de Compra e Venda firmado em 05 de Março de 2017, a posse do imóvel 

fora transferida a autora a Sra. Neli da Silva Paradela, que de ora em 

diante passou a utilizar o local como sua residência habitual. Destaca- se 

que se não fosse a absoluta certeza de ser dona do imóvel, a autora não 

teria empregado investimentos no local, eis que, constitui, o seu único 

patrimônio. POSSE DE NATUREZA VELHA Aposse do autor remonta os 

idos de 2000,eis que adquirira o respectivo terreno mediante a celebração 

do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda como é possível 

observar a cadeia possessória acima, bem como nos documentos que 

comprovam o exercício regular da posse. Da posse da autora emerge 

ainda a certeza de continuidade (ininterrupta), eis que é exercida de forma 

direta (há mais de dezenove anos). POSSE MANSA E PACÍFICA A 

ocupante exerce a posse de forma contínua e ininterrupta, sem sofrer 

contestação ou moléstia por parte dos detentores do domínio 

(Agropecuária Progresso). Cabe destacar que em razão dos donos do 

direito real ou titulares do domínio, até a presente data, não ter em adotado 

meios (interditos possessórios ou petitórios) para contestar ou impugnar a 

posse da ocupante esta, se preservou de forma mansa e pacífica. POSSE 

COM “ANIMUS DOMINI” A posse da autor a pressupõe a existência de dois 

elementos básicos: “CORPUS” – elemento material da posse que significa 

o poder físico da pessoa sobre a coisa. “ANIMUS DOMINI” – que é o 

elemento interior, psíquico ou subjetivo da posse, representado pela 

intenção que tem a possuidor a de ser o dona da coisa. No caso dos 

autos o ânimo de ter a coisa como sua, fica evidente em razão do alto 

investimento empregado no imóvel, para construção da residência. VII- DA 

INTIMAÇÃO DOS CONFINANTES INDIVIDUAIS No que diz respeito à 

localização do imóvel a que se pretende usucapir, constam dos autos a 

PLANTA TOPOGRÁFICA individual do imóvel , contendo as medições, além 

do mapa do loteamento de onde se pode aferir sua localização. Cumpre 

destacar que, em não havendo qualquer disputa ou discordância quanto 

aos limites comuns, segue a qualificação dos moradores os imóveis 

vizinhos, para que seja possível produzir tal prova em juízo. Ø LADO 

DIREITO DO IMÓVEL: Tania Lucia, Rua Prudente de Moraes, quadra 19, 

casa 03 – Fone (65) 99905-5300.Ø LADO ESQUERDO DO IMÓVEL: Eudes 

rodrigues da Costa, Rua Prudente de Moraes, nº 51 (Serralheria Mato 

Grosso)– Fone (65) 99605-6210. Ø FUNDO DO IMÓVEL: Ana Luisa da 

Silva, Rua Campos Salles, nº 277 – Fone (65) 99916- 5020.IX- DA NÃO 

INCIDÊNCIA DO ITBI Cediço que a prescrição aquisitiva é uma das 

modalidades de aquisição originária da propriedade, não ocorrendo a 

transferência da propriedade, logo, não há que se falar em incidência do 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –ITBI, ante a inexistência do fato 

gerador do tributo. Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso Não encontram instruídos com declaração de 

hipossuficiência e comprovante de renda da autora, aqual requer a 

concessão do benefício da Justiça Gratuita, uma vez que não possui 

meios de suportar as custas e demais despesas decorrentes do processo 

sem exista prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. DO 

BENEFÍCIO DA GRATUITADADE EXTRAJUDICIAL - NÃO INCIDÊNCIA DAS 

CUSTAS RELATIVAS A REGISTROS IMOBILIÁRIOS Ante a hipossuficiência 

econômica da autora, bem como pelo fato do imóvel inserir- se em 

loteamento notadamente destinado à população de baixa renda, é medida 

de justiça que se estenda o benefício da gratuidade da justiça concedido a 

autor a, também em relação às despesas extrajudiciais - taxas cartorárias 

de aquisição de propriedade – possibilitando assim uma plena prestação 

jurisdicional. cabendo ressaltar que a abstrata declaração judicial do 

direito nada valerá sem a viabilidade da sua execução, do seu 

cumprimento. Com efeito, requer, que a gratuidade de justiça concedida a 

autora, seja estendida às demais despesas extrajudiciais. DOS PEDIDOS 

“Ex positis”, serve-se a autor a dá presente para requerer a Vossa 

Excelência que se digne:1. Seja a presente recebida, autuada e 

processada de acordo com o procedimento comum. 2. Julgar procedente 

os pedidos da presente ação, declarando a prescrição aquisitiva de 

domínio do objeto da presente demanda (Quadra 19, Lote 02), consoante 

de 461,25 m² (quatrocentos e sessenta e um metros e vinte e cinco 

centímetros quadrados), parte ideal da matricula nº 12.979, a fls.175 do 

livro nº 02 do RGI de Cáceres-MT, registrado no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres–MT, ordenando a expedição do competente 

mandado ao Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que transcreva 

(de forma gratuita) a sentença em nome da autora qualificada no 

preâmbulo desta inicial 3. Requer-se a citação do demandado, através de 

AR, a ser encaminhado no endereço constante no preambulo da inicial, 

para que, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia e 

suas consequências jurídicas. 4. Em cumprimento ao CPC/2015, a 

requerente informa que, os réus atualmente respondem pelos endereços 

eletrônicos: aued@hotmail.com e também henriqueabudi@hotmail.com 

RODRIGO AUED- Advogado AUED, ABUDI E ESCOBAR-ADVOGADOS 

ASSOCIADOS Rua Cândido Carneiro, nº 554 - Vila Bom Jesus 15.014 – 

200 - São José do Rio Preto – SP Fones/Fax: 17 3231 - 8981 e 3231- 7992 

Aued, Abudie Escobar- Advogados Associados Henrique Abudi 

Daniel-Advogado OAB/SP 371.940 Rua Cândido Carneiro, nº 554, Bom 

Jesus 15.014 – 200 - São José do Rio Preto – SP Fones: 17 - 3231.8981 

17- 3231.7992 5.Em cumprimento ao disposto no Código de Processo Civil 

de 2015, requer, a citação dos confinantes para manifestarem se há ou 

não interesse na causa. Ø LADO DIREITO DO IMÓVEL : Tania Lucia, Rua 

Prudente de Moraes, quadra 19, casa 03 – Fone (65) 99905 - 5300. Ø 

LADO ESQUERDO DO IMÓVEL: Eudes rodrigues da Costa, Rua Prudente 

de Moraes, nº 51 (Serralheria Mato Grosso) – Fone (65)99605 -6210.Ø 

FUNDO DO IMÓVEL: Ana Luisa da Silva, Rua Campos Salles, nº 277 – 

Fone (65) 99916 - 5020. 6. Requerer -se ainda, a ciência das Fazenda 

Pública Municipal, Estadual e Federal, para que se manifestem sobre 

eventual interesse na causa, assim como a intimação do órgão Ministerial 

para intervir no feito como Fiscal da Lei. 7. Uma vez que os autos 

encontram - se instruídos com a declaração de hipossuficiência, requer a 

concessão do benefício da Justiça Gratuita a autora, uma vez que a 

mesma não possui meios para arcar com as custas deste processo, sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família. 8. Protesta provar o alegado por 

todos os meios de prova legalmente admitidos, e, especial através de 

inspeção judicial, prova documental e oitiva de testemunhas, 9. Requer-se 

a expedição de edital , com a finalidade de tornar pública a existência da 

presente demanda tornando possível a habilitação eventual dos 

interessados (litisconsortes), 10.Com vistas a chegarem a um 

denominador comum, colocando fim a presente demanda, a autora 

manifesta que possui interesse na realização de audiência de conciliação, 

11. Por fim, requer a condenação dos réus ao pagamento de custas, 

taxas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

sucumbenciais,12. Em atendimento ao disposto no Novo Código de 

Processo Civil, informa que o autor atende pelo seguinte endereço 

eletrônico: nelirr@hotmail.com; Dá -se à presente o valor de R$ 57.473,11 

(cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta e três reais e onze 

centavos), conforme valor venal do imóvel indicado no BCI/IPTU 

900.100.240326.001. Termos em que pede e espera deferimento. Cáceres 

- MT, 22 de Outubro de 2017. PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 

MT 11.483 ". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A presente 

demanda tem como objeto um lote de terreno urbano, situado terreno no 

Loteamento denominado Jardim Cidade Nova, “LOTE 02, QUADRA 19”, 

com área de 461,25m²(quatrocentos e sessenta e um metros e vinte e 

cinco centímetros quadrados) registrado no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres–MT, sob a matrícula nº 12.979, a fls.175 do livro nº 

02. DESPACHO: “Vistos, etc... Proceda a Escrivania: - tão somente a 

citação pessoal dos Confinantes, consignando-se as advertências legais 

(artigos art. 246, § 3º do CPC e 344, ambos do CPC); - por edital, a 

intimação de terceiros interessados, para a ciência dos termos do pedido 

inicial, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias, este nos termos do 

259, inciso I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, 

este com aplicação analógica; - a intimação da União, Estado, e ao 

Município, pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem, 

em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, com aplicação analógica do art. 
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216-A da Lei 6.015/73. Decorridos os prazos, certifique-se e retornem 

conc lus o s  p a r a  s e n t e n ç a .  I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito ". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para RESPONDER à ação é de 15 

(QUINZE) DIAS, contados da data da publicação deste edital. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA, digitei. Cáceres, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004430-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TRESOLDI OAB - SC40188 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630 (ADVOGADO(A))

MIZZI GOMES GEDEON OAB - MA14371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE WAILAND LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso de 30 (trinta) dias, a fim de que o autor requeira 

novas diligências. Cáceres-MT, 22 de novembro de 2018. JOEL SOARES 

VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES (RÉU)

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

PAULINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

MARIZA MARCONDES COLET (RÉU)

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JUSTINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

LIRIO BEBER (RÉU)

ANA DA GUIA DE ARRUDA (RÉU)

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JOÃO BATISTA DE ARRUDA (RÉU)

ADEVAIR DE OLIVEIRA (RÉU)

CELIA REGINA PACHECO BEBER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1007859-59.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO DA L 6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

PEDRO BARBOSA DA SILVA Endereço: Fazenda Campina ou Bocaina, 

S/N, Sitio Todos os Santos, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIZA MARCONDES COLET Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 4245, CENTRO NORTE, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-300 Nome: ADEVAIR DE OLIVEIRA Endereço: RUA MAESTRO 

VILLA LOBOS, 1201, JARDIM NOVA YORQUE, ARAÇATUBA - SP - CEP: 

16018-100 Nome: LIRIO BEBER Endereço: Rua dos Campos, 62, Vila 

Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CELIA REGINA PACHECO 

BEBER Endereço: Rua dos Campos, 62, Vila Mariana, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA Endereço: 

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: JUSTINA MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e 

não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: PAULINA 

MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOÃO BATISTA DE 

ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: ANA DA GUIA DE ARRUDA Endereço: 

endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES Endereço: endereço incerto e não 

sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que compareça com seu 

cliente na Audiência de Conciliação agendada o dia 14 de março de 2019 

as 16h:30m, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001537-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE ALMEIDA ACOSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo de 30 dias em curso. Cáceres-MT , 22 de novembro de 2018. 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003015-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROJAS YOSPI YAIBONA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003015-03.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RODRIGO ROJAS YOSPI YAIBONA Vistos etc. Compulsando os autos 

observa-se que o feito teve início como ação de conhecimento, mas que 

atualmente encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Porém, ao 

contrário da ação cognitiva em que as partes litigavam em razão de direito 

controverso, atualmente, o polo ativo da demanda foi ocupado pelo 

Advogado que logrou êxito na causa, passando a ter legítimo interesse na 

verba honorária arbitrada na sentença, pela qual está agora 

implementando a fase executiva. Em sendo o Advogado a parte legitimada 

à execução dos honorários, mostra-se imperioso que se conste nos 

registros do processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a 

isso, é sabido que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, 

unificando num só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a 

unificação neste processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso 

porque acaso seja retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor 

da ação cognitiva pelo Advogado exequente dos honorários, estar-se-á 

promovendo o desaparecimento da relação processual estabelecida na 

ação cognitiva. Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico 

processual havido em relação processual estabelecida durante o curso da 

ação de conhecimento, e ainda para assegurar o pleno exercício do direito 

daquele que está legitimado a executar os honorários de sucumbência, 

garantindo-se a segurança jurídica daquilo que já aconteceu sem 

prejudicar o que há de vir, verifica-se a necessidade de relevar a 

disposição normativa acerca do processo “uno”, “sincrético”, 

materializado através do cumprimento de sentença, para então determinar 

que a execução dos honorários seja processada em autos autônomos. 

Assim, a relação processual do processo de conhecimento não 

desaparecerá dos registros de distribuição, sem que também seja 

prejudicada a nova relação processual estabelecida na execução de 

honorários. Ante o exposto, o pedido de id. Num. 14247273 deverá ser 

distribuído como processo autônomo de execução de sentença. Diante da 

implantação do processo eletrônico – PJE e não tendo adequação o 

presente caso a excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 

77/2016-PRES, deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica 

da mesma petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª Vara. 

A distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações. Caceres, 15 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002903-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. ANGELO LUIZ EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002903-63.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 31.031,27 

ESPÉCIE: [DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: CAIADO PNEUS LTDA Endereço: AC DISTRITO 

INDUSTRIAL, 1365, AVENIDA PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934, 

DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-970 POLO PASSIVO: 

Nome: L. ANGELO LUIZ EIRELI - ME Endereço: Rua General Osório, 1675, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Certifico que a parte requerida 

apesar de devidamente citada/intimada, deixou transcorrer o prazo legal 

para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito impulsiono os autos, para 

intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, pleiteando o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres-MT, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002040-44.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 25.946,34 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua Tancredo A. Neves, 40, 

CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA Endereço: Sitio Santa Clara, Lote 

50, Serra do Mangaval, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Certifico que a parte requerida apesar de devidamente citada, deixou 

transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cáceres-MT, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AMADOR REIS (REQUERIDO)

 

DECORRENDO PRAZO (60 dias)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001356-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ALVES PRATA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1001356-22.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 235.241,50 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: Rua Paulo Mendonça, 284, Centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: Nome: JUDSON SANDER PRATA 

Endereço: Av. São Luiz, 588, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: WENDEL ALVES PRATA Endereço: Rua JK, 202, centro, 

SALTO DO CÉU - MT - CEP: 78270-000 Certifico que a parte requerida 

apesar de devidamente citada (ID 10138185 e 13991430), deixou 

transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cáceres-MT, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004673-28.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME RÉU: NAIARA DE SOUZA RONDON 

BARBOSA Vistos, etc... Nos termos do art. 9º e 334, §4º, inciso I do CPC, 

intime-se a Requerida para que se manifeste acerca da petição de id. 

19595381, notadamente quanto ao desinteresse da Autora na audiência 

de conciliação. Para tanto, anoto o prazo de 03 dias. Após, novamente 

conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 21 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003115-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003115-84.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 79.422,07 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: Rua Cel. José Dulce, 234, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIO GOMES DE ARRUDA Endereço: 

Estância JHF, Piraputanga, Zona Rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo 

de 15 dias, manifeste-se no feito acerca da certidão retro do Oficial de 

Justiça (Termo de Penhora e Avaliação – ID 15713723), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, bem como efetue 

o depósito da diligência do Oficial da Justiça, visando o cumprimento de 

Mandado de Intimação a ser oportunamente expedido. Cáceres/MT, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003362-02.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.088,38 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Endereço: Rua Tancredo A. Neves, 40, CENTRO, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: ELIANE CLARISSE 

DA SILVA Endereço: Rua das Piúvas, 135, Jardim Guanabara, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, junte 

aos autos o demonstrativo atualizado da dívida, com o intuito de que 

posteriormente seja a Parte Requerida intimada para efetuar o 

cumprimento da sentença (ID 15572052). Cáceres-MT, 22 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR(A))

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (RÉU)

SERGIO LUIS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES OAB - RO2433 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006082-39.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, ODENIR DO 

ESPIRITO SANTO, SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI, CELINA DO 

MENINO JESUS DA SILVA, CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA RÉU: 

SERGIO LUIS DA SILVA, J E RIBEIRO DO AMARAL - ME Intimadas, as 

partes protestaram pela produção de prova testemunhal, e os Autores, 

requerem o depoimento pessoal dos Requeridos. Sendo pertinentes os 

pedidos, defiro-os. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de fevereiro de 2018, às 15:00 horas. Faculto a indicação/aditamento 

ao rol de testemunhas, no prazo de 10 dias. Fica a cargo da parte 

proceder a intimação de suas testemunhas. No que tange à testemunha já 

indicada - id. Num. 16362723 e Num. 16362899 depreque a oitiva. Intimem 

os Requeridos para prestarem depoimento pessoal, sob pena de 

confesso. Expeça-se o necessário para intimação das partes. 

Concomitantemente, ficam intimadas, na pessoa de seus Procuradores. 

Caceres, 22 de novembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002895-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA NANTES CAMARGO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002895-86.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: ITAU UNIBANCO 

S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA 

ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-902 POLO PASSIVO: Nome: SONIA NANTES 

CAMARGO Endereço: AV. TALHAMARES, 570, MERCADO CAMARGO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, 

impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência 

do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça para citação e busca e apreensão do(s) 

requerido(s), cujo valor deverá ser verificado no site do TJMT, CPD 

(Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 

7/2017 – CGJ, uma vez que o depósito acostado aos autos (ID Num. 

15998093) é pagamento de complementação de custas e taxas (própria 

do funajuris) não será possível transferência para o oficial. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES (RÉU)

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

PAULINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

MARIZA MARCONDES COLET (RÉU)

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JUSTINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

LIRIO BEBER (RÉU)

ANA DA GUIA DE ARRUDA (RÉU)

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JOÃO BATISTA DE ARRUDA (RÉU)

ADEVAIR DE OLIVEIRA (RÉU)

CELIA REGINA PACHECO BEBER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS 

INTERESSADOS (AÇÃO DE USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1007859-59.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO DA L 6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

PEDRO BARBOSA DA SILVA Endereço: Fazenda Campina ou Bocaina, 

S/N, Sitio Todos os Santos, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIZA MARCONDES COLET Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 4245, CENTRO NORTE, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-300 Nome: ADEVAIR DE OLIVEIRA Endereço: RUA MAESTRO 

VILLA LOBOS, 1201, JARDIM NOVA YORQUE, ARAÇATUBA - SP - CEP: 

16018-100 Nome: LIRIO BEBER Endereço: Rua dos Campos, 62, Vila 

Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CELIA REGINA PACHECO 

BEBER Endereço: Rua dos Campos, 62, Vila Mariana, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA Endereço: 

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: JUSTINA MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e 

não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: PAULINA 

MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOÃO BATISTA DE 

ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: ANA DA GUIA DE ARRUDA Endereço: 

endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES Endereço: endereço incerto e não 

sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência dos termos do 

pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 dias, nos termos do art. 

259, incisos I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, 

este com aplicação analógica. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A 

presente demanda tem como objeto um lote de terreno, situado na "Faz. 

Campina da Bocaina, constante de 25, 51,90 HAS (Vinte e cinco Hect., 

cinquenta e um ares e noventa centiares) - matrícula 28.658, AV 2 e 3, 

Livro 2-T-4, do SRI de Cáceres-MT (1º Ofício)". RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Rural movida por PEDRO 

BARBOSA DA SILVA em face dos requeridos acima indicados; O 

suplicante vem ocupando como se fosse sua, a propriedade rural: sorte 

de terras em condomínio, situado na Faz. Campina da Bocaina, constante 

de 25, 51,90 HAS (Vinte e cinco Hect., cinquenta e um ares e noventa 

centiares) - matrícula 28.658, AV 2 e 3, Livro 2-T-4, do SRI de Cáceres-MT 

(1º Ofício). Assim, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos 

Hereditários (DOC. 02), registrada em 13.09.2004, o Sr. Rubens Alt e sua 

esposa Cláudia Lúcia Alt e Constantino de Souza cederam seus direitos 

de propriedade do imóvel ao Autor, no que correspondia a uma parte ideal 

de terras pastais e lavradias situada no Município de Cáceres-MT, no lugar 

denominado Campina ou Bocaina ou Campina Bocaina, com área de 

21,88,90 (vinte e um hectares, oitenta e oito ares e noventa centiares) – 

sendo adquirido da seguinte forma: 16,11,25 + 4,56,65 de Rubens Alt e 

sua esposa Cláudia Lúcia Alt e 1,21,00 de Constantino de Souza 

(conforme documento em anexo). Ainda, por meio de Instrumento 

Particular de Contrato de Cessão de Direito de Posse de Área Rural (DOC. 

03), firmada em 11.05.2011, o Sr. Constantino de Souza, cedeu e 

transferiu o restante de todo seu direito de posse ao Autor, no 

denominado Campina ou Bocaina da Campina, localizada neste município 

de Cáceres-MT, com área de terras pastais e lavradas, com área total de 

4,84 hectares (conforme documento em anexo), no qual 1,21,00 o Sr. 

Constantino de Souza cedeu por meio da referida escritura pública e o 

restante por meio deste instrumento particular. Ademais, o suplicante no 

decorrer desses anos vem cuidando do imóvel, realizando benfeitorias e o 

tornando produtivo, ainda é importante salientar que o suplicante não 

possui nenhum outro imóvel urbano ou rural (certidão anexa – DOC. 04), já 

tendo a posse mansa e pacífica do referido imóvel por mais de 17 

(dezessete) anos ininterruptos, tendo inclusive efetuado melhorias no 

imóvel, e do qual reside com sua família. Portanto, requer: a) Que seja 

citado os réus, proprietários do imóvel para responder a presente ação. b) 

Que sejam citados todos os conflitantes, de acordo com as 

especificações já alegadas. c) Que sejam intimados, por via postal, os 

representantes da Fazenda Pública da União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios para que manifestem eventuais interesses na causa. d) 

Intimação do Ministério Público, cuja manifestação se faz obrigatória no 

presente feito, art. 5º, §5º da Lei nº 6.969/1981. e) Que seja concedido ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita, até mesmo perante ao Cartório de 

Imóveis do Município de Cáceres-MT, conforme estabelece o art. 6º da Lei 

nº 6.969/81. f) Que a sentença seja transcrita no registro de imóveis, 

mediante mandado, por constituir esta, título hábil para o respectivo 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de 

Cáceres-MT. g) outrossim, requer a prioridade na tramitação processual 

em virtude de ser IDOSO. Além de produzir prova testemunhal. DECISÃO: 

“Vistos, etc... Retifique o pólo passivo, excluindo os já cadastrados e em 

substituição, inclua MANOEL GOMES DE ARRUDA e os herdeiros 

descritos no id. Num. 15542297 - Pág. 3.: Incluam ainda no pólo passivo - 

id. Num. 15542297 - Pág. 4: MARIZA MARCONDES COLET, brasileira, 

viúva, do lar, portadora do documento de identidade RG nº 1.969.465 -PR, 

inscrita no CPF sob nº 329.231.809-25, residente e domiciliada na Rua 

Barão de Melgaço, nº 4245, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78.025-300, 

ADEVAIR DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do 

documento de identidade RG nº 12.532.921- SSP/SP, inscrito no CPF sob 

nº 037.413.608-48, residente e domiciliado em Rua Maestro Vila Lobos, nº 

1201, Jardim Nova Yorque, Araçatuba-SP, CEP 16.018-100 e LÍRIO BEBER, 

brasileiro, casado, comerciante, portador do documento de identidade RG 

nº 087.283-MT, inscrito no CPF sob nº 079.742.051-72 e sua mulher CELIA 

REGINA PACHECO BEBER, brasileira, casada, comerciante, portadora do 

documento de identidade RG nº 02298384-MT, inscrita no CPF sob nº 

162.216.991-34, residentes e domiciliados na Rua dos Campos, nº 62, Vila 

Mariana, Centro, Cáceres-MT, CEP 78.200-000 Oficie à Receita Federal 

requisitando informação sobre o CPF e endereço dos herdeiros. Conste 

prazo de 15 dias para resposta. Vindo a resposta, citem-se e intimem-se 

os(a) Requeridos(a) COM ENDEREÇO CERTO para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 
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acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. PARA AQUELES COM ENDEREÇO INCERTO, proceda a citação 

por edital. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se”. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLI PEREIRA NOBRE, 

digitei. Cáceres, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007110-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO NILSON TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ORLANDO NILSON TONIN REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Conforme 

anotado no despacho saneador (id. 15267803) é incumbência do 

advogado da parte proceder com a intimação da testemunha por ele 

arrolada, nos termos do art. 455, caput do CPC, salvo nas hipóteses 

previstas nos §4º, incisos I a V, que comportam a possibilidade de 

intimação pela via judicial. Como no caso o pedido de intimação via judicial 

(id. 16333205) não se encontra acompanhado de justificativa, bem como 

não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, incisos Ia V do 

CPC, indefiro o requerimento. Portanto, providencie a parte Ré a intimação 

da testemunha arrolada. Cumpra-se nos termos do despacho de id. 

15267803. Intimem-se. Cáceres/MT, 22 de novembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002985-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO OKAZAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002985-94.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GETULIO OKAZAKI RÉU: FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME 

Vistos etc. Nos termos do art. 139, V do CPC, antes de deliberar em 

relação a produção de provas ou julgamento antecipado, hei por bem 

facultar às partes a possibilidade de transigir. Sendo assim, determino o 

agendamento de audiência junto ao CEJUSC. Após, intimem-se as partes, 

por meio de seus Advogados, para que compareçam ao ato, ficando 

advertidos de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade 

da justiça, sujeito a multa. Expeça-se o necessário. Após a audiência, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003382-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

E F DA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003382-56.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: E F DA FONSECA 

EIRELI - ME, EDSON FERNANDES DA FONSECA Vistos etc. Intimo a parte 

autora para que no prazo de 15 dias se manifeste em relação ao resultado 

negativo da diligência. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 

22 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001331-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUZA LIRA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 101 de 818



Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001331-43.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROSANGELA DE SOUZA LIRA REQUERIDO: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 1.023, §2° do 

CPC, intimo a parte autora para que se manifeste em relação aos 

Embargos de declaração, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003975-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLEN MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003975-85.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: WILLEN MARTINS DA SILVA Vistos etc. Nos 

termos do art. 139, IV do CPC, DEFIRO a averbação da liminar no 

prontuário do veículo, conforme solicitado no id. 16506854 - Pág. 1. Segue 

em anexo o extrato. No mais, fica o autor intimado a manifestar e requerer 

o que entender pertinente, visando a localização do seu bem, no prazo de 

15 dias. Caso permaneça silente, o processo deverá ser levado ao 

arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano ou até que sobrevenha 

notícia de apreensão do bem. Também poderá o autor requerer a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme 

prevê o art. 4° do Dec. 911/69. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 22 de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001921-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001921-20.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: F. N. DOS S. MARTINEZ - ME, FERNANDO NEI DOS 

SANTOS MARTINEZ Vistos etc. Intimo o executado, através de seu 

Advogado, para que providencie a distribuição dos embargos em 

plataforma autônoma, associado aos autos de execução, tal como prevê o 

art. 914, §1° do CPC. No tocante ao presente feito, intimo a parte 

exequente para manifestar e requerer o que entender pertinente, no prazo 

de 15 dias, mormente por inexistir até o momento qualquer disposição no 

sentido de aplicação de efeito suspensivo à execução. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144297 Nr: 2234-37.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO LACERDA - 

OAB:DF/39325, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - 

OAB:9498-MS, VIRGILIO FERREIRA DE PINHO NETO - OAB:15422

 Vistos etc.

 Retifique os registros para cumprimento de sentença.

Na última manifestação, o credor requer a constrição de valores via 

diligência no sistema BACENJUD, além da diligência de tentativa de 

penhora de bens.

Pois bem.

No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de tentativa de penhora 

via BACENJU, mormente por ser o dinheiro preferência absoluta à penhora 

de acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, deverá o mesmo ser intimado por meio de seu 

Advogado (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), siga o processo com o cumprimento da diligência (com 

custas já recolhidas) de tentativa de penhora de bens no endereço do 

devedor.

 Concomitante, neste ato defiro ainda a pesquisa de veículos via sistema 

RENAJUD.

Expeça-se o necessário para anotação da dívida nos registros do Serasa 

(fls. 568/569).

Com a juntada do resultado das diligências, colha-se a manifestação do 

credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do direito 

de defesa pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 2357-06.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc...

Expeça-se o necessário para averbação desta ação nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo sistema Serasajud, bem como lançamentos dos 

dados da execução na Central Nacional de Indisponibilidade de bens.

 No mais, tendo em vista que a última busca de valores em contas dos 

Executados foi realizada em 2017 (fls. 218/220) defiro nova tentativa de 

penhora online.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros dos 

devedores até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 
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de Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros dos executados, deverão ser intimados por edital, caso em 

que poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).,

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

De ofício, realizei pesquisa de bens pelo sistema Anoreg, cujo resultado 

segue anexo.

 Manifeste-se o Credor quanto aos resultados obtidos no prazo de 15 

dias. Acaso as diligências restem infrutíferas ou com resultado 

insuficiente, deverá o Credor indicar bens à penhora.

 Acaso não se manifeste, arquive-se sem baixa pelo prazo de 01 (um) ano 

(art. 921, §1º, CPC), ou até ulterior indicação de bens.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7579 Nr: 117-11.1991.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19.123, LUDMILA FREITAS ORTEGA - OAB:20.432, RENATA 

CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 O pedido de fls. 586 apresentado pela Devedora e que constitui em 

proposta de acordo deve ser objeto providenciado diretamente pela 

mesma junto ao representante do Credor. Assim, indefiro o pedido de 

intimação por parte do juízo.

Indique o Credor outras providências e medidas que entender pertinentes 

para satisfação da dívida, no prazo de 15 dias.

Acaso não seja indicado bens, arquive-se, sem baixa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 26870 Nr: 2385-18.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANT'ANNA DE OLIVEIRA COSTA E CIA. LTDA 

- ME, SEBASTIANA SANT´ANNA DE OLIVEIRA COSTA, JORGE AUGUSTO 

AMEDI, IZABEL CRISTINA DA COSTA AMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR JOSÉ AMARAL DE 

SOUZA - OAB:127.456, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060, 

RODRIGO CARLOS AURELIANO - OAB:189676

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com a finalidade de que:

1) - Tenham ciência acerca do agendamento da avaliação pelo expert;

2) - O perito informa que ficará a disposição das partes e assistentes 

técnicos no dia 12 de dezembro de 2018 no período da manhã entre as 

09:30 até as 11:30 para o esclarecimentos suscitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 237208 Nr: 6039-85.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TADAO SATO, ROSELI APARECIDA LOPES 

SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:10.050, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:11.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste o Embargante sobre o pedido de 

fls. 34, em dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 112085 Nr: 6271-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO DA SILVA - 

OAB:26005, GUSTAVO ARANHA GOMES - OAB:46030

 Cuida-se de fase de ação de cumprimento de sentença em que a credora 

requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré (fls. 

624/631 e 673/674).

 Admito o processamento da questão incidental em que se pretende a 

desconsideração da personalidade jurídica em face da executada.

 Sendo assim, citem-se os sócios descritos no contrato social de fls. 

677/678, a fim de que se manifestem acerca do pedido formulado pelo 

credor no prazo de 15 dias, podendo em tal prazo requerer as provas que 

reputar pertinentes, tal como assinala o art. 135 do Código de Processo 

Civil.

Para o sócio com endereço com endereço urbano, cite pelos Correios. 

Aquele residente na zona rural, cite por mandado.

Fica facultado ao Credor indicar novos endereços.

Nos termos do art. 9º do CPC e 51 do Código Civil, manifeste o Credor 

quanto o interesse na averbação da existência da ação na matrícula dos 

bens da empresa rateados - exceto aquele objeto que originou a presente 

lide, em 05 dias. Acaso manifeste interesse, expeça-se o necessário para 

averbação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131795 Nr: 472-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARNEL FERREIRA, ENEDILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS, MARCOS CESAR ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 A petição de fls. 219/220 faz referência e reporta a uma planilha de 

cálculos, porém, tal documento não foi apresentado. Oportunizo o Devedor 

proceder a juntada no prazo de três dias.

Designe audiência de tentativa de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário. Proceda a intimação das partes para comparecimento pessoal, 

na pessoa de seus Procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162067 Nr: 9868-50.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO, 

ESPÓLIO DE SIDNEY ANTONIO LOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHEANNI FATIMA SEMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207/MT

 As partes foram intimadas no mês de agosto de 2018 sobre a 

complementação do laudo pericial e não apresentaram impugnação.

Registra-se que a parte Credora solicitou no dia 29/08/2018 dilação do 

prazo, e embora decorridos quase 90 dias até o momento não apresentou 

nenhuma objeção.
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Tendo já decorrido prazo mais que suficiente para impugnação, homologo 

os cálculos apresentados às fls. 299/319 para definir que o valor da dívida 

até o dia 31/03/2018 importa na quantia de R$ 375.703,47 (trezentos e 

setenta e cinco mil, setecentos e três reais e quarenta e sete centavos).

Expeça-se certidão como já deferido às fls. 296.

Esclareça o Credor no prazo de dez dias quanto o interesse na 

adjudicação do bem penhorado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137833 Nr: 7228-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGUIDA MARIA PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP

 Os alvarás foram expedidos, conforme comprovantes em anexo.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135558 Nr: 4657-04.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PASTICK GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730 MG

 Na sentença proferida às fls. 227/232 este juízo ao analisar a 

controvérsia, procedeu à readequação contratual, e concomitantemente 

ao afastamento das despesas contratuais, determino que o empréstimo 

seria quitado em 66,6 parcelas de R$ 436,53 reais.

Na ocasião - maio de 2017, foi concedida tutela para determinar a 

suspensão dos descontos. Ocorre que a tutela não foi cumprida, 

inexistindo nos autos a expedição de ofício ao órgão empregador, porém, 

a providência pode ter sido eventualmente concretizada pela própria 

Requerida.

 Lembro as partes que o contrato na forma inicialmente formalizado 

findaria apenas em dezembro de 2018 (fls. 77/79).

Como no depósito de fls. 300/301 faz referência de restituição de valores 

efetivados até 18/05/17, faz-se necessário maiores esclarecimentos pelas 

partes se ocorrerá ou não à cessação dos descontos, e acaso não tenha 

sido, cada parte deverá apresentar demonstrativo detalhado os valores 

corretos para total restituição. Fixo prazo de 10 dias para manifestação.

A reiteração do pedido de cumprimento de sentença de fls. 327/328, 

especificamente na parte em que pleiteia o ressarcimento/devolução das 

tarifas declaradas nulas na sentença deve ser imediatamente afastado.

 Pela simples leitura da decisão percebe-se que tais verbas já foram 

afastadas na resolução do contrato, tendo o juízo inclusive definido o 

termo final para liquidação total da obrigação, simplesmente utilizando o 

valor efetivamente emprestado, e tendo como referência à taxa de juros 

ajustada e o número de parcelas acordadas verbalmente quando da 

contratação.

Esclareça a parte Autora a natureza do substabelecimento de fls. 323 e 

informe se a nova Advogada detém poderes para levantar valores em 

nome da parte.

Após a manifestação das partes, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165315 Nr: 2390-54.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CAPRONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVOREDO VILAS 

BOAS - OAB:74368 MG, DANIEL VILAS BOAS - OAB:74368 MG, LUIZ 

MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12384, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Reitere a intimação da Perita nomeada e cumpra às demais formalidades 

do despacho de fls. 779 .

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193565 Nr: 10464-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO OLIVEIRA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na pesquisa de fls. 50 foi identificado novo endereço - cadastro Justiça 

Eleitoral, sendo: Rua dos Tuiuius 1123, Bairro Maracanazinho Caceres.

Informe o Credor se realizou alguma diligência para verificar se o Devedor 

lá reside, em dez dias.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142537 Nr: 332-49.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA JULIANA RAMOS PIRES, RITA ANGELICA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE 

AUGUSTO LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Todos os valores depositados já foram liberados, conforme alvarás de 

fls. 396, 422 e 441.

 Ressalta-se que o alvará de fls. 441 engloba o depósito realizado pela 

Requerida Forever e a restituição dos valores depositados pela Sicredi.

Portanto, ausente qualquer outra providência de levantamento de valores, 

indefiro os pedidos de fls. 442 e 445.

Dê-se ciência para as Autoras, na pessoa de sua Procuradora, sobre o 

teor da planilha de fls. 445/447 e após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 10289-40.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Pelo teor do acordo de fls. 168 percebe-se à ausência de litigiosidade 

entre as partes para formalização da transferência do imóvel.

Ausente resistência e que a providência poderia ser concretizada com o 

simples comparecimento das partes perante o Cartório competente para 

lavratura da escritura, antes de analisar o pedido de homologação, é de 

oportunizar esclarecer qual a necessidade de providência do juízo para 

fins de chancelar o que acordaram.

Fixo prazo de 05 dias.
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 Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194852 Nr: 422-18.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARITA DA NOBREGA NERES, DIEVELYN LOURRANY 

BRAZ DA NOBREGA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA, N. DE 

AQUINO CARNEIRO - EPP (FRIGORIFICO FRIGO VITORIA), N. I. CARNEIRO 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12079

 Antes de sanear o processo, nos termos do art. 10 do CPC, esclareçam 

as partes quanto a atual fase do procedimento criminal instaurado para 

apurar o acidente objeto da lide, no prazo de 15 dias.

A informação deve englobar quanto à eventual oferecimento de denúncia, 

prolação de sentença e eventual trânsito em julgado. Acaso exista 

sentença condenatória, manifestem as partes quanto a repercussão 

jurídica nesta ação de indenização.

Para o caso de eventual existência de ação penal, ainda manifestem as 

partes quanto o interesse no compartilhamento das provas/utilização de 

prova emprestada nestes autos. Fica nesse caso ainda facultado 

aditamento ao pedido de produção de provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 241240 Nr: 8729-87.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVIAN ORTIZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE TURDERA - OAB:9714B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Embargante requer a 

concessão da justiça gratuita.

O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, 

caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais.

No entanto, a nova legislação processual civil se ateve a mencionar que o 

beneficio deveria ser concedido à pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de insuficiência.

 Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas normas 

processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo com os 

valores e normas fundamentais da Constituição Federal.

Nesse aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Assim, à luz da Constituição Federal, a comprovação de hipossufiência 

não pode ser de todo afastada, sendo a declaração de pobreza mera 

presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira.

Ademais, no presente caso, inobstante argumente do bloqueio dos valores 

nos autos de execução, não trouxe qualquer outro elemento para que este 

juízo possa sopesar, eis que novos valores podem ter sido depositados 

na conta.

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício, documento que comprove sua renda mensal (cópia carteira de 

trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá 

recolher as custas judiciais e despesas processuais

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intime-se.

 Vistos, etc.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 8300-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO J. DA COSTA ME, SEBASTIÃO 

JORGE DA COSTA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA, EDVIAN 

ORTIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE TURDERA - OAB:9714B

 Acolho o pedido de fls. 192.

Designe audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário.

Sendo agendada a data, intimem as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189623 Nr: 8028-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DELUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILIDADES BOM LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Os documentos encaminhados pela Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais, especialmente os de fls. 162/165 atestam que a pessoa citada 

Adnan Ahmad Hammoud retirou da sociedade desde 2008.

Como a citação foi realizada outubro de 2017 (fls. 110) na pessoa de 

quem não mais representa à sociedade, é de se considerar como nula.

Assim, determino a expedição de carta para citação da Requerida nos 

endereços descritos de fls. 146, assim como no endereço dos sócios 

Marcio Pereira e Fatima Eliana de Sousa, sendo:

CPF: 440.240.966-72

Nome Completo: MARCIO PEREIRA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA PEREIRA

Data de Nascimento: 23/03/1964

Título de Eleitor: 0016041160205

Endereço: R ALAOR ROQUIM 284 CASA CONJ HAB CENTENARIO

CEP: 37056-460

Municipio: VARGINHA

UF: MG

CPF: 017.025.626-03

Nome Completo: FATIMA ELIANA DE SOUSA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA DE SOUSA

Data de Nascimento: 19/03/1957

Título de Eleitor: 0035984940256

Endereço: R JOAQUIM PARAGUAI 20 VILA ISABEL

CEP: 37026-100

Municipio: VARGINHA

UF: MG

Exclua o Advogado que vem atuando em nome de Adnan dos registros, 

eis que não representa a pessoa jurídica. Da mesma forma, é 

desnecessário a intimação de Adnan dos demais atos do processo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195403 Nr: 700-19.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGUNDES PEREIRA DA SILVA & FAGUNDES 

PEREIRA DA SILVA LTDA - ME, SILVIA CRISTINA F. PEREIRA DA SILVA, 

AGNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...Tendo em vista que a última busca de valores em conta da 

Executada foi realizada em 2016 (fls. 58/61) defiro nova tentativa de 

penhora online. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros dos devedores até o limite do saldo devedor, nos termos do 

art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros dos executados, 

deverão ser intimados pessoalmente caso em que poderão, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

CPC).Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação dos 

executados, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), comprove o Credor no 

prazo de 15 dias:- realizada pesquisa de bens no Cartório de Registro de 

Imóveis e Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal.Manifeste quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

Serajud.Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a 

busca em todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto 

o interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.Acaso não comprove a pesquisa de bens, arquive-se sem 

baixa pelo prazo de 01(um) ano (art. 921§1º, CPC) ou até ulterior 

indicação de bens pelos Credor.Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES (RÉU)

MANOEL DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

PAULINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

MARIZA MARCONDES COLET (RÉU)

JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JUSTINA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

LIRIO BEBER (RÉU)

ANA DA GUIA DE ARRUDA (RÉU)

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

JOÃO BATISTA DE ARRUDA (RÉU)

ADEVAIR DE OLIVEIRA (RÉU)

CELIA REGINA PACHECO BEBER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1007859-59.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO DA L 6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

PEDRO BARBOSA DA SILVA Endereço: Fazenda Campina ou Bocaina, 

S/N, Sitio Todos os Santos, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JANUÁRIA MARQUES DE ARRUDA Endereço: JANUÁRIA 

MARQUES DE ARRUDA, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: JUSTINA MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e não 

sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MANOEL 

DAMÁZIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e não 

sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: PAULINA 

MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOÃO BATISTA DE 

ARRUDA Endereço: endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: ANA DA GUIA DE ARRUDA Endereço: 

endereço incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA Endereço: endereço 

incerto e não sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

SEBASTIANA DE ARRUDA RODRIGUES Endereço: endereço incerto e não 

sabido, s/n, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

Proceder à CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, em conformidade com o despacho abaixo 

transcrito e com a petição inicial, cuja cópia segue anexa, como parte 

integrante deste mandado, para responder à ação, no prazo legal, nos 

termos do despacho abaixo transcrito; 2) – Realizar a INTIMAÇÃO da 

PARTE REQUERIDA, com o intuito de que compareça preferencialmente 

acompanhado de seu Advogado e/ou Defensor Público, na AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO agendada para o dia 14 DE MARÇO DE 2019 ÀS 16H30MIN, 

que será realizada no FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT, no 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC; RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião Especial Rural movida por 

PEDRO BARBOSA DA SILVA em face dos requeridos acima indicados; O 

suplicante vem ocupando como se fosse sua, a propriedade rural: sorte 

de terras em condomínio, situado na Faz. Campina da Bocaina, constante 

de 25, 51,90 HAS (Vinte e cinco Hect., cinquenta e um ares e noventa 

centiares) - matrícula 28.658, AV 2 e 3, Livro 2-T-4, do SRI de Cáceres-MT 

(1º Ofício). Assim, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos 

Hereditários (DOC. 02), registrada em 13.09.2004, o Sr. Rubens Alt e sua 

esposa Cláudia Lúcia Alt e Constantino de Souza cederam seus direitos 

de propriedade do imóvel ao Autor, no que correspondia a uma parte ideal 

de terras pastais e lavradias situada no Município de Cáceres-MT, no lugar 

denominado Campina ou Bocaina ou Campina Bocaina, com área de 

21,88,90 (vinte e um hectares, oitenta e oito ares e noventa centiares) – 

sendo adquirido da seguinte forma: 16,11,25 + 4,56,65 de Rubens Alt e 

sua esposa Cláudia Lúcia Alt e 1,21,00 de Constantino de Souza 

(conforme documento em anexo). Ainda, por meio de Instrumento 

Particular de Contrato de Cessão de Direito de Posse de Área Rural (DOC. 

03), firmada em 11.05.2011, o Sr. Constantino de Souza, cedeu e 

transferiu o restante de todo seu direito de posse ao Autor, no 

denominado Campina ou Bocaina da Campina, localizada neste município 

de Cáceres-MT, com área de terras pastais e lavradas, com área total de 

4,84 hectares (conforme documento em anexo), no qual 1,21,00 o Sr. 

Constantino de Souza cedeu por meio da referida escritura pública e o 

restante por meio deste instrumento particular. Ademais, o suplicante no 

decorrer desses anos vem cuidando do imóvel, realizando benfeitorias e o 

tornando produtivo, ainda é importante salientar que o suplicante não 

possui nenhum outro imóvel urbano ou rural (certidão anexa – DOC. 04), já 

tendo a posse mansa e pacífica do referido imóvel por mais de 17 

(dezessete) anos ininterruptos, tendo inclusive efetuado melhorias no 

imóvel, e do qual reside com sua família. Portanto, requer: a) Que seja 

citado os réus, proprietários do imóvel para responder a presente ação. b) 

Que sejam citados todos os conflitantes, de acordo com as 

especificações já alegadas. c) Que sejam intimados, por via postal, os 

representantes da Fazenda Pública da União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios para que manifestem eventuais interesses na causa. d) 

Intimação do Ministério Público, cuja manifestação se faz obrigatória no 

presente feito, art. 5º, §5º da Lei nº 6.969/1981. e) Que seja concedido ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita, até mesmo perante ao Cartório de 

Imóveis do Município de Cáceres-MT, conforme estabelece o art. 6º da Lei 

nº 6.969/81. f) Que a sentença seja transcrita no registro de imóveis, 

mediante mandado, por constituir esta, título hábil para o respectivo 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de 

Cáceres-MT. g) outrossim, requer a prioridade na tramitação processual 

em virtude de ser IDOSO. Além de produzir prova testemunhal. DECISÃO: 

“Vistos, etc... Retifique o pólo passivo, excluindo os já cadastrados e em 

substituição, inclua MANOEL GOMES DE ARRUDA e os herdeiros 

descritos no id. Num. 15542297 - Pág. 3.: Incluam ainda no pólo passivo - 

id. Num. 15542297 - Pág. 4: MARIZA MARCONDES COLET, brasileira, 

viúva, do lar, portadora do documento de identidade RG nº 1.969.465 -PR, 

inscrita no CPF sob nº 329.231.809-25, residente e domiciliada na Rua 

Barão de Melgaço, nº 4245, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78.025-300, 

ADEVAIR DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do 

documento de identidade RG nº 12.532.921- SSP/SP, inscrito no CPF sob 

nº 037.413.608-48, residente e domiciliado em Rua Maestro Vila Lobos, nº 

1201, Jardim Nova Yorque, Araçatuba-SP, CEP 16.018-100 e LÍRIO BEBER, 

brasileiro, casado, comerciante, portador do documento de identidade RG 

nº 087.283-MT, inscrito no CPF sob nº 079.742.051-72 e sua mulher CELIA 
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REGINA PACHECO BEBER, brasileira, casada, comerciante, portadora do 

documento de identidade RG nº 02298384-MT, inscrita no CPF sob nº 

162.216.991-34, residentes e domiciliados na Rua dos Campos, nº 62, Vila 

Mariana, Centro, Cáceres-MT, CEP 78.200-000 Oficie à Receita Federal 

requisitando informação sobre o CPF e endereço dos herdeiros. Conste 

prazo de 15 dias para resposta. Vindo a resposta, citem-se e intimem-se 

os(a) Requeridos(a) COM ENDEREÇO CERTO para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. PARA AQUELES COM ENDEREÇO INCERTO, proceda a citação 

por edital. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se”. 

ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer contestação será de 15 dias, 

cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Esse prazo será contado 

em dobro, no caso de litisconsortes com procuradores distintos, ou de 

réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e contado em quádruplo, 

caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público; B) - Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo em relação a 

direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O requerido deverá 

comparecer na audiência designada, preferencialmente acompanhado de 

Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) Ficam as partes 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8 

° do NCPC). E) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). F) Deverá (ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MARLI PEREIRA NOBRE, digitei. Cáceres, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000305-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000305-39.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NILMARA DE CARVALHO RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCUS VINICIUS DE CARVALHO 

MATOS, representado por NILMARA DE CARVALHO em face de CAIXA 

DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A inicial foi 

recebida e deferido o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, nos termos do art. 300, §1° do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada na inicial, a fim 

de determinar que a ré GARANTA o PLENO atendimento securitário 

contratado para atendimento do autor de modo que ofereça no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a devida cobertura de tratamento Fisioterápico 

ao paciente MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS (observadas as 

indicações médicas e as limitações contratuais).” (id. 12298767). A 

citação do réu foi realizada conforme id. 14037275 - Pág. 1. No entanto, 

após a citação, a parte autora compareceu para formular novo pedido de 

urgência, desta vez, requerendo que a parte requerida seja compelida a 

fornecer a cobertura securitária para realização de tratamento 

consubstanciado na aplicação de toxina botulínica (vide id. 14155172). Em 

relação ao pedido, o Juízo decidiu no id. 14414299 que o pleito deveria ser 

indeferido, mormente por ter sido formulado sem prova pré-constituída à 

corroborá-lo, bem como por se tratar de pedido novo não previsto na 

petição inicial. A parte autora então apresentou emenda à inicial no id. 

14534418 em cuja ocasião requereu a complementação da inicial no 

sentido de que fizesse constar o pedido de obrigação de fazer no sentido 

de que fosse a requerida obrigada à fornecer a cobertura do tratamento 

de aplicação de toxina botulínica (vide id. 14534418). No id. 14792717 o 

Juízo determinou à autora que promovesse novos esclarecimentos, 

notadamente em relação a pretensão resistida em torno do novo 

tratamento postulado e ainda chamou a atenção quanto a necessidade de 

anuência da parte ré em relação a emenda da inicial, em momento 

posterior a citação. A parte autora então apresentou sua justificativa no id. 

15098421. Já a requerida apresentou contestação no id. 15383122, em 

cuja oportunidade declarou não anuir com a emenda à inicial; no mérito, 
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refutou toda a matéria de fato e de direito ventilada na inicial, reiterando 

inclusive que em nenhum momento houve qualquer negativa de cobertura 

pela CASSI quanto ao fornecimento/custeio do referido tratamento que a 

parte autora necessita. Aduziu não ser o caso de aplicação do CDC na 

relação havida entre as partes, fundamentando-se na súmula 608/STJ. 

Teceu considerações em torno do contrato estabelecido entre as partes; 

rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e materiais; expôs a 

natureza jurídica e a finalidade da chamada autogestão em saúde e por 

fim, requereu a improcedência da ação. Com a contestação, vieram 

documentos. A parte autora ainda impugnou a contestação no id. 

15516509. O Juízo ainda concedeu prazo para que a parte requerida se 

manifestasse especificamente em relação a emenda à inicial (id. 

15200656), ocasião em que refutou todas as asserções contidas na 

emenda à inicial, aduzindo inexistir negativa ao atendimento postulado. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCUS VINICIUS DE CARVALHO 

MATOS, representado por NILMARA DE CARVALHO em face de CAIXA 

DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. 

Inicialmente devo salientar que o pedido de emenda deverá ser rejeitado. 

Ocorre que a inicial trouxe à lume o pedido de obrigação de fazer no 

sentido de que fosse a ré compelida a fornecer atendimento de 

profissional fisioterapeuta. Já em sua emenda (id. 14534418) veio 

requerer a inclusão dentre a pretensão de obrigação de fazer, do 

tratamento de aplicação de toxina botulínica no paciente. Ocorre que o 

aludido pedido foi formulado posteriormente a citação da requerida, 

conforme se nota pelo id. 14037275 e não obstante o pedido de emenda 

formulado em momento posterior a citação, a requerida em sua 

contestação declarou expressamente não anuir com a emenda. Deve-se 

lembrar que o CPC dispõe que: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, 

aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar 

o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o 

contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova 

suplementar.” Da interpretação do dispositivo, conclui-se que só é 

possível a emenda da inicial sem a anuência do réu nos momentos que 

antecedem a citação. Após isso, somente com a anuência do réu. 

Conforme comenta DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “o pedido e a 

causa de pedir são requisitos formais da petição inicial, de forma que sem 

sua exposição o processo não poderá ter prosseguimento. Nem sempre, 

entretanto, o juiz julgará exatamente a causa de pedir e pedido 

originalmente constante da petição inicial, já que é possível que o autor 

adite ou altere os elementos objetos da demanda depois da propositura da 

ação, desde que preenchidos os requisitos previstos pelos incisos do art. 

329 do Novo CPC.” (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. 

Juspodivm. 2016. Pág. 557). (g.n.). Com efeito, não há cenário para o 

processamento do pedido neste feito. Ademais, também não há nestes 

autos a devida comprovação de que a requerida esteja a negar a 

cobertura do mencionado tratamento. Aliás, em documento juntado pela 

própria autora, existe resposta encaminhada pela requerida, no sentido de 

que “O procedimento “3.14.03.220 – MICRONEURÓLISE MÚLTIPLAS” não 

foi autorizado, pois há divergência entre o código solicitado e o tratamento 

proposto por seu médico assistente. Necessário adequação de código 

para nova análise da CASSI” (Vide id. 15098452 - Pág. 1). Pelo contexto 

da resposta acima destacada, a princípio haveria uma negativa em virtude 

da deficiência de informações técnicas à serem prestadas pela ré, e que 

na medida em que os erros das informações fossem supridos, nova 

análise seria realizada. Ademais, em suas respostas neste feito, a 

requerida tem insistido de que não há negativa de atendimento ao paciente 

(vide manifestação contida no id. 16106254). Sendo assim, a parte autora 

não teve sucesso neste feito em comprovar a pretensão resistida da 

requerida em proporcionar o atendimento no tocante ao pedido objeto de 

emenda à inicial de modo que por tal razão, também não haveria que 

prosseguir (ser processado) o pedido de emenda à inicial. Nada obsta, 

todavia, que a parte autora lance mão de ação autônoma para discutir a 

questão superveniente. Assim sendo, em suma, deverá ser negada a 

recepção da emenda à inicial. Prevalece, por outro lado, o processamento 

da ação nos limites da petição inicial. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o 

pedido de emenda à inicial formulado no id. 14534418 e determino o 

prosseguimento da ação observando-se os limites da petição inicial. No 

mais, não há outras questões preliminares a serem resolvidas no 

processo. Por fim, a fim de que seja possível o saneamento do feito, 

delimitar as questões controversas e deferir a produção de provas, se for 

o caso. Deverão as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

quanto eventual interesse de produzir provas neste feito. Caso seja 

positivo o interesse, deverão desde já indicar as provas que pretendem 

produzir e justificar a sua pertinência para a solução do mérito. Decorrido 

o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME (RÉU)

ALONSO MARCOS MOREIRA (RÉU)

PAULO FERNANDO POLIZELLI (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA OAB - SP249133 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007751-30.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES 

RÉU: PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES - ME, PAULO FERNANDO 

POLIZELLI, ALONSO MARCOS MOREIRA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

ajuizada por ADRIANA MORAIS DE CAMPOS e MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONÇALVES em face de PAULO FERNANDO POLIZELLI 

TRANSPORTES-ME, PAULO FERNANDO POLIZZELI, ALONSO MARCOS 

MOREIRA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. Em 

último despacho proferido pelo Juízo foram resolvidas as questões 

preliminares, indeferido o pedido de tutela de urgência e ainda foi 

concedido prazo complementar para indicação e justificativa de provas (id. 

14454550). Após isto, sobreveio manifestação do réu BRADESCO no id. 

14666241 questionando a circunstância de o Juízo não ter se posicionado 

em relação as provas por ele indicadas. A parte autora se manifestou no 

id. 14679348 em cuja oportunidade juntou documentos e requereu a 

reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Como foi 

reiterado o pedido de tutela de urgência, o Juízo determinou a intimação 

dos requeridos para o exercício do contraditório e ainda esclareceu a 

questão suscitada pelo réu BRADESCO no id. 14666241. Houve então 

nova manifestação do BRADESCO (id. 14897158) requerendo a produção 

das seguintes provas: PROVA DOCUMENTAL: A expedição de ofício à 

Seguradora Líder, situada na Rua Senador Dantas, nº 74, 5º andar, 

centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-205, para confirmar os valores 

pagos a título de seguro obrigatório DPVAT em razão do acidente ocorrido 

em 19/10/2017, registrado sob o número de sinistro 3180067976 (Vítima 

José Gonçalves) e 3170641559 (Vítima Célio Silva). DOCUMENTAL 

SUPLEMENTAR, requerendo que seja determinada a expedição de ofício 

ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para informar se as 

requerentes receberam algum auxílio perante este órgão (caso positivo, 

informar o período), em especial a pensão por morte; A EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO Ministério do Trabalho e Emprego – MTE para confirmar se as 

vítimas, Sr. Célio Silva, inscrito no CPF nº 383.513.231-87 e Sr. José 

Gonçalves, inscrito no CPF 171.129.821-20, exerciam alguma atividade 

laborativa na época do sinistro e, caso positivo, informar as rendas 

mensais obtidas; A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Receita Federal do Brasil para 

apresentar a declaração de IRPF das vítimas (Sr. Célio Silva, inscrito no 

CPF nº 383.513.231-87 e Sr. José Gonçalves, inscrito no CPF nº 

171.129.821-20) nos anos de 2015, 2016 e 2017. Houve ainda outra 

manifestação do BRADESCO no id. 15134644 em cuja oportunidade 

i m p u g n o u  o s  d o c u m e n t o s  j u n t a d o s  n o s  i d s . 

14679478/14679534/14679654, por reputar que os mesmos deveriam ter 

sido juntados na inicial e teceu considerações visando o indeferimento da 

tutela de urgência almejada pela autora. Por fim, os réus ALONSO 
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MARCOS MOREIRA e os demais, manifestaram-se no id. 15184053 apenas 

no sentido de se opor ao pedido de tutela de urgência. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, em relação ao pedido de 

prova pericial indireta, solicitada pelos réus PAULO F POLIZELLI 

TRANSPORTES – ME, PAULO FERNANDO POLIZELLI e ALONSO MARCOS 

MOREIRA a mesma deverá ser indeferida, pois ausente a justificativa de 

sua pertinência/necessidade para a solução do mérito e ainda que 

franqueado prazo para justifica-la, a parte quedou-se inerte conforme 

certidão lançada no id. 15116852 - Pág. 1. Ademais, a dinâmica do 

acidente poderá ser aferida por meio do Boletim de Ocorrência elaborado 

pela Polícia Rodoviária Federal que encontra-se devidamente ilustrado e 

ainda neste ponto, o Juízo de ofício determinará a requisição de outras 

informações eventualmente existentes naquele departamento. Defiro a 

produção das provas indicadas pela ré BRADESCO, porquanto 

devidamente justificadas (id. 14897158), fazendo apenas a ressalva em 

relação ao ofício à ser expedido ao MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego), pois apenas o falecido José Gonçalves possuía vínculo 

celetista de trabalho, já o falecido Célio Silva era servidor comissionado da 

Assembléia Legislativa. Assim sendo, nos termos do art. 370 do CPC, 

delibero de ofício pela requisição de informações de seu vínculo com o 

poder legislativo do estado, notadamente o período e remuneração. Em 

relação as impugnações de documentos também formulada pelo réu 

BRADESCO, mostra-se desnecessária a extração das informações 

impugnadas no processo, porquanto, serão postas à prova em razão dos 

ofícios que serão expedidos ao MTE e AL/MT. Por fim, a parte autora 

solicitou na inicial a produção de prova testemunhal e colheita de 

depoimento pessoal dos requeridos; já os requeridos PAULO F POLIZELLI 

TRANSPORTES – ME, PAULO FERNANDO POLIZELLI e ALONSO MARCOS 

MOREIRA em sua contestação também pugnaram pela colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e prova testemunhal. Em relação a 

tais provas, ficam também deferidas! No tocante ao pedido de tutela de 

urgência, são as seguintes considerações do Juízo: Ainda que a parte 

autora tenha complementado as informações, fazendo constar nos autos 

as informações de renda dos falecidos no acidente noticiado na inicial, 

outra questão deve ser esclarecida. É bem certo que para aqueles que 

tem sobre seus salários o recolhimento de receita para a previdência 

social à depender do preenchimento de determinados requisitos podem 

gerar para seus dependentes o direito de pensão por morte. Assim sendo, 

para colher maiores subsídios para a apreciação do pedido de tutela de 

urgência, necessário se faz a expedição de ofício ao INSS e Assembléia 

Legislativa a fim de que seja informado acerca de eventual beneficiário de 

pensão por morte em razão do falecimento de Célio Silva e José 

Gonçalves. A medida é necessária e toda a cautela recomendada, pois 

ainda que se trate de pedido de decisão de natureza precária/provisória, 

tal deverá ser lastreada em indícios razoáveis de probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, porquanto, as 

autoras não apresentam garantias de reversibilidade do provimento em 

caso de eventual deferimento da tutela de urgência e posterior julgamento 

de improcedência da ação. Cabe ainda mencionar que a medida visa ainda 

esgotar a análise da necessidade das requerentes quanto ao deferimento 

antecipado do pedido. Sendo assim, postergo a análise do pedido de 

reconsideração para momento posterior a chegada das informações a 

serem requisitadas ao INSS. É como decido! Ante o exposto, delibero nos 

seguintes termos: Expeça-se ofícios requisitando as informações 

indicadas pelo réu BRADESCO na manifestação contida no id. 14897158, 

sendo: - Expeça-se ofício ao MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

requisitando informações do último vínculo trabalhista registrado em nome 

do de cujus José Gonçalves e Celio Silva, devendo ser informado ainda o 

período e remuneração registrada; Expeça-se ainda ofício à ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO requisitando informações acerca do 

último vínculo funcional estabelecido com Célio Silva, devendo informar o 

período e remuneração. Conste ainda para informar se os familiares vem 

recebendo algum beneficio de pensão por morte; - Expeça-se ofício ao 

INSS requisitando informações no tocante a existência de eventuais 

beneficiários de pensão por morte decorrente do falecimento de Célio Silva 

e José Gonçalves. ; - Requisite informação junto à Seguradora Lider 

acerca do pagamento do seguro DPVAT em razão do acidente ocorrido no 

dia 19/10/2017, registrado sob o número de sinistro 3180067976 (Vítima 

José Gonçalves) e 3170641559 (Vítima Célio Silva). Defiro a requisição da 

declaração do imposto de renda conforme solicitado no id. Num. 

14897158. Tal diligência será realizada on line via sistema Infojud. Oficie à 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, instruindo-o com a cópia do Boletim de 

Ocorrência juntado a partir do id. 11133282 - Pág. 1, requisitando 

informações complementares, eventualmente não alocadas no Boletim 

(notadamente imagens do local do acidente, pois no boletim juntado aos 

autos não há imagens nos campos destinados à tal). Ficam ainda 

intimados a parte autora e os réus PAULO F POLIZELLI TRANSPORTES – 

ME, PAULO FERNANDO POLIZELLI e ALONSO MARCOS MOREIRA para 

que, no prazo de 15 dias, indiquem as testemunhas a serem ouvidas em 

audiência, até no máximo de 05 para cada um dos polos. Ficam ainda 

advertidos de que é incumbência da parte providenciar a notificação das 

testemunhas para comparecimento à audiência. Fica designada audiência 

de instrução para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 14:00 horas. Ficam as 

partes intimadas da presente decisão, por meio de seus Advogados, via 

Diário da Justiça Eletrônico. Concomitante, intimem-se pessoalmente as 

AUTORAS e os requeridos PAULO FERNANDO POLIZELLI e ALONSO 

MARCOS MOREIRA para que fiquem cientes da realização da colheita do 

depoimento pessoal, com as advertências do art. 385, §1° do CPC. Fica 

indeferida a colheita do depoimento pessoal das pessoas jurídicas, por 

não se reputar necessária. Esclareçam as partes acerca do andamento 

do inquérito policial instaurado para apurar o acidente, inclusive se fora 

realizada perícia pela POLITEC para definir a dinâmica do evento. Ainda 

nos termos do art. 10 do CPC, esclareçam as partes quanto o interesse no 

compartilhamento das provas eventualmente produzidas na esfera 

criminal. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 22 de Novembro de 2018 

Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001569-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALTER SANTANA COSTA LEITE (TESTEMUNHA)

JOAO DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001569-91.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LEONCIA PARABA REQUERIDO: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO 

DE CÁCERES Vistos, etc... Leoncia PARABÁ, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, via advogado legalmente constituído e habilitado, na 

condição de sucessora de Diva Fonseca da Silva, aforou ação de 

Retificação de Registro Civil. Em sua inicial, a requerente aduz que foi 

companheira de Manoel Sebastião do Nascimento, sendo que da união 

adveio o nascimento de 04 filhos. Porém, afirma que o assento de óbito de 

seu companheiro indicou que o mesmo era solteiro, bem como não 

apontou a existência de descendentes. Postula assim a retificação do 

mencionado registro para constar menção expressa à existência de 

companheira e filhos. Juntou os documentos de ids. 12538828, 12538747, 

12538722, 12538592, 12538559, 12538503, 12538443, 12538366, 

12538338. Foi realizada audiência de instrução, na qual foi colhido o 

depoimento pessoal da autora, bem como realizada a oitiva de uma 

testemunha (ids. 14781311, 14781346, 14781341, 14781342). O 

representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do 

pedido elencado na inicial (id. 5416941). Relatado. Decido. Analisando o 

presente feito, verifico que foram observadas todas as formalidades 

legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas. Ante a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação, não havendo impugnação e sendo suficientes as 

provas produzidas nos autos, passo a apreciar o meritum causae. De 

acordo com o art. 109 da Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os Registros 

Públicos, aquele que pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei 
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nº 6.216, de 1975). (Lei nº 6.015/73). No caso, observa-se a pretensão da 

requerente em retificar o registro de óbito de seu companheiro, eis que ali 

constou equivocadamente que este solteiro e que não deixou filhos, 

contudo, convivia em união estável com a Autora com quem teve 04 filhos. 

Com efeito, alicerçado no conjunto probatório colhido nos autos, verifico 

que razão assiste à requerente, porquanto demonstra-se inequívoco o 

erros contidos no registro de óbito em referência. Fundamento e explico: 

Com relação a união estável mantida entre a Autora e o falecido Manoel 

Sebastião, restou devidamente comprovada pela prova oral produzida, 

conforme se verifica do depoimento pessoal da Autora que se coaduna 

com o relato da testemunha João dos Santos da Silva, vejamos trechos 

dos depoimentos: “(...) Que o nome de seu esposo era Manoel Sebastião 

do Nascimento; Que não se lembra da data do casamento; Que não se 

lembra da data do óbito; Que quando se casaram tinha 16 anos; Que 

trabalhavam na fazenda Bela Vista; Que lá faziam de tudo; Que 

trabalharam até o dia que “não deu mais certo” e que então vieram para 

cá; Que após três anos morando nesta cidade veio a falecer; Que não 

voltou a conviver com outra pessoa após o óbito de Manoel; Que o 

assento de óbito foi seu filho falecido, Adilson; Que na época não o 

acompanhou para realizar o atestado de óbito e que ele não colocou o 

nome dos três filhos; Que ele trabalhava (...); Que compraram o local que 

Manoel foi sepultado no dia do seu óbito... Que seu benefício de pensão 

por morte foi cortado porque seu filho Adilson deixou de colocar o nome 

dos filhos (...).”. (Depoimento pessoal Autora) “(...) Que conhece Leoncia 

Parabá há mais de 30 anos; Que a conheceu na Fazenda Bela Vista; Que 

ela morava com o Sr. Manoel Sebastião; Que eles saíram de lá depois de 

muito tempo; Que depois que mudaram da Fazenda Bela Vista, os via, mas 

não tanto; Que reconhece o Sr. Manoel Sebastião como esposo de 

Leoncia Parabá e esta como esposa do Sr. Manoel; Que ficaram juntos até 

o final; Que confirma que somente a morte colocou fim á união da Autora 

com o Sr. Manoel Sebastião; Que eles trabalhavam com lavoura (...); Que 

eles tiveram quatro filhos; Que na data do falecimento eles estavam 

convivendo; Que chegou a ir ao velório; Que a Autora estava no velório.”. 

(Depoimento testemunha João da Silva) Não obstante, além da prova oral 

produzida, os documentos juntados nos ids. 12538828, 12538747, 

12538722, 16110852 reforçam a prova de união estável entre a Autora e 

Manoel Sebastião, bem como comprovam cabalmente que estes são pais 

de 04 filhos. Assim, restando, pois, evidenciado o fato narrado na inicial, 

impõe-se a retificação do registro de óbito objeto do feito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para retificar o registro 

de óbito de Manoel Sebastião do Nascimento, assentado à fl. 22 V, do 

Livro C-26, sob o nº 7.628, no Cartório da 2ª Circunscrição desta comarca 

de Cáceres/MT, para que ali conste que ele deixou companheira com quem 

convivia em união estável, bem como 04 filhos. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de retificação, instruindo com cópia materializada da 

inicial e desta decisão e posteriormente proceda com a baixa do processo 

com as formalidades devidas. Suspensa a exigibilidade das custas em 

razão da Gratuidade da Justiça (art. 98,§3º, CPC). Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 22 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001569-91.2018.8.11.0006
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LEONCIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALTER SANTANA COSTA LEITE (TESTEMUNHA)

JOAO DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001569-91.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LEONCIA PARABA REQUERIDO: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO 

DE CÁCERES Vistos, etc... Leoncia PARABÁ, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, via advogado legalmente constituído e habilitado, na 

condição de sucessora de Diva Fonseca da Silva, aforou ação de 

Retificação de Registro Civil. Em sua inicial, a requerente aduz que foi 

companheira de Manoel Sebastião do Nascimento, sendo que da união 

adveio o nascimento de 04 filhos. Porém, afirma que o assento de óbito de 

seu companheiro indicou que o mesmo era solteiro, bem como não 

apontou a existência de descendentes. Postula assim a retificação do 

mencionado registro para constar menção expressa à existência de 

companheira e filhos. Juntou os documentos de ids. 12538828, 12538747, 

12538722, 12538592, 12538559, 12538503, 12538443, 12538366, 

12538338. Foi realizada audiência de instrução, na qual foi colhido o 

depoimento pessoal da autora, bem como realizada a oitiva de uma 

testemunha (ids. 14781311, 14781346, 14781341, 14781342). O 

representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do 

pedido elencado na inicial (id. 5416941). Relatado. Decido. Analisando o 

presente feito, verifico que foram observadas todas as formalidades 

legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas. Ante a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação, não havendo impugnação e sendo suficientes as 

provas produzidas nos autos, passo a apreciar o meritum causae. De 

acordo com o art. 109 da Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os Registros 

Públicos, aquele que pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei 

nº 6.216, de 1975). (Lei nº 6.015/73). No caso, observa-se a pretensão da 

requerente em retificar o registro de óbito de seu companheiro, eis que ali 

constou equivocadamente que este solteiro e que não deixou filhos, 

contudo, convivia em união estável com a Autora com quem teve 04 filhos. 

Com efeito, alicerçado no conjunto probatório colhido nos autos, verifico 

que razão assiste à requerente, porquanto demonstra-se inequívoco o 

erros contidos no registro de óbito em referência. Fundamento e explico: 

Com relação a união estável mantida entre a Autora e o falecido Manoel 

Sebastião, restou devidamente comprovada pela prova oral produzida, 

conforme se verifica do depoimento pessoal da Autora que se coaduna 

com o relato da testemunha João dos Santos da Silva, vejamos trechos 

dos depoimentos: “(...) Que o nome de seu esposo era Manoel Sebastião 

do Nascimento; Que não se lembra da data do casamento; Que não se 

lembra da data do óbito; Que quando se casaram tinha 16 anos; Que 

trabalhavam na fazenda Bela Vista; Que lá faziam de tudo; Que 

trabalharam até o dia que “não deu mais certo” e que então vieram para 

cá; Que após três anos morando nesta cidade veio a falecer; Que não 

voltou a conviver com outra pessoa após o óbito de Manoel; Que o 

assento de óbito foi seu filho falecido, Adilson; Que na época não o 

acompanhou para realizar o atestado de óbito e que ele não colocou o 

nome dos três filhos; Que ele trabalhava (...); Que compraram o local que 

Manoel foi sepultado no dia do seu óbito... Que seu benefício de pensão 

por morte foi cortado porque seu filho Adilson deixou de colocar o nome 

dos filhos (...).”. (Depoimento pessoal Autora) “(...) Que conhece Leoncia 

Parabá há mais de 30 anos; Que a conheceu na Fazenda Bela Vista; Que 

ela morava com o Sr. Manoel Sebastião; Que eles saíram de lá depois de 

muito tempo; Que depois que mudaram da Fazenda Bela Vista, os via, mas 

não tanto; Que reconhece o Sr. Manoel Sebastião como esposo de 

Leoncia Parabá e esta como esposa do Sr. Manoel; Que ficaram juntos até 

o final; Que confirma que somente a morte colocou fim á união da Autora 

com o Sr. Manoel Sebastião; Que eles trabalhavam com lavoura (...); Que 

eles tiveram quatro filhos; Que na data do falecimento eles estavam 

convivendo; Que chegou a ir ao velório; Que a Autora estava no velório.”. 

(Depoimento testemunha João da Silva) Não obstante, além da prova oral 

produzida, os documentos juntados nos ids. 12538828, 12538747, 

12538722, 16110852 reforçam a prova de união estável entre a Autora e 

Manoel Sebastião, bem como comprovam cabalmente que estes são pais 

de 04 filhos. Assim, restando, pois, evidenciado o fato narrado na inicial, 

impõe-se a retificação do registro de óbito objeto do feito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para retificar o registro 

de óbito de Manoel Sebastião do Nascimento, assentado à fl. 22 V, do 

Livro C-26, sob o nº 7.628, no Cartório da 2ª Circunscrição desta comarca 

de Cáceres/MT, para que ali conste que ele deixou companheira com quem 

convivia em união estável, bem como 04 filhos. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de retificação, instruindo com cópia materializada da 

inicial e desta decisão e posteriormente proceda com a baixa do processo 

com as formalidades devidas. Suspensa a exigibilidade das custas em 

razão da Gratuidade da Justiça (art. 98,§3º, CPC). Dê-se ciência ao 
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006016-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RIBOLLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

WILBUN DE ANDRADE CARDOSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Poliana 

Ribolli contra ato do representante da UNEMAT, consistente na não 

convalidação do exercício do cargo de Assistente de Gabinete II junto ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na modalidade 

estágio supervisionado, razão pela qual se volve perante este Juízo. 

Documentos anexados à inicial. Despacho inicial postergando a análise da 

liminar. Informações prestadas pela autoridade coatora, no sentido de 

denegação da ordem, forte na Resolução n.º 12/2017. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Versam os 

autos sobre pedido de concessão de liminar para o fim de a impetrante 

convalidar o exercício do cargo de Assistente de Gabinete II junto ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em estágio 

supervisionado, componente curricular obrigatório do curso de Direito. É 

caso de indeferimento da liminar por ausência de amparo legal. A princípio, 

registre-se que o art. 207 da Constituição da República confere às 

Universidades autonomia didático – cientifica e administrativa na gestão 

administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios da grade curricular. 

Nesta mesma linha, o artigo 53 da Lei n.º 9.394/96 prescreve: “No 

exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem 

prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) II - fixar os currículos dos 

seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes”. É 

da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO PARTICULAR. PROVA DE 

PROFICIÊNCIA PARA DISPENSA DE CURSAR DISCIPLINA. REPROVAÇÃO. 

AO SE INSCREVER, O PRETENDENTE ACEITA AS NORMAS PREVISTAS 

PELO EDITAL QUE INSTITUI O CERTAME. DISCUSSÃO QUANTO AOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EMPREGADOS PELOS MEMBROS DA BANCA 

EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO 

PORQUE AS UNIVERSIDADES TÊM AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA, 

TRATANDO-SE, PORTANTO, DE QUESTÃO INTERNA CORPORIS A 

REGULAMENTAÇÃO SOBRE OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A 

AVALIAÇÃO DOS ACADÊMICOS. Inexiste qualquer indicativo nos autos de 

existência de arbitrariedade ou abusividade praticada pela universidade 

quanto aos critérios de avaliação empregados e exigidos pela Banca 

examinadora a ser revisto pelo Poder Judiciário. Além disso, as 

universidades têm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial assegurada pelo artigo 207 da Carta Magna. Dano 

moral não configurado, pois ausente a ocorrência de qualquer ato ilícito 

que possa ser atribuído à ré. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70070365085 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

24/11/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/11/2016). Pois bem. Estabeleceu-se a grade curricular do 

curso de Direito do Campus em questão, através da Resolução n.º 

12/2017, havendo a chamada prática jurídica como componente curricular, 

com o seguinte desenho: Unidade Curricular II – FORMAÇÃO ESPECÍFICA – 

ESTÁGIO SUPERVISONADO (PRÁTICA JURÍDICA) Prática Jurídica I – Civil 

Prática Jurídica II – Civil Prática Jurídica III – Penal Prática Jurídica IV – Penal 

Prática Jurídica V – Trabalhista Total de horas: 2300 Sobre o estágio 

supervisionado, a Resolução em voga assevera: “Eixo de Formação 

Prática - objetiva a integração entre a prática e os conteúdos teóricos 

desenvolvidos nos demais Eixos, especialmente nas atividades 

relacionadas com Metodologia, Deontologia Jurídica, Teoria e Prática dos 

Juizados e Tribunais, Estágio Curricular Supervisionado (Núcleo de Prática 

Jurídica), Trabalho de Curso e Atividades Complementares. Neste passo o 

currículo pleno proposto ao Curso atende às exigências de formar 

bacharéis efetivamente habilitados ao imediato exercício da profissão e 

ajustados às constantes e variadas necessidades do mercado de 

trabalho, conforme orienta o MEC, mas, também, apto a estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo, conforme dispõe o artigo 43, da LDB. O Curso de Direito da 

UNEMAT está concebido, como se vê, dentro de um espírito de busca de 

novos caminhos e conhecimentos, com a esperança de que a contribuição 

para a formação profissional de novos bacharéis seja também modo 

eficaz de ajudar a solucionar os impasses da sociedade brasileira.” Ao 

exercer o cargo de Assistente de Gabinete II junto ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, a impetrante busca validar seu trabalho como 

prática jurídica exigida pelo curso de Direito, o que negado pelo Colegiado 

Regional, sob os seguintes fundamentos: “Enfatizou a existência de outros 

assistentes de gabinete II que cursam a disciplina normalmente, e que 

vários acadêmicos apresentam certas restrições/ limitações para a prática 

de determinados atos, e por tal motivo, os discentes são organizados em 

duplas compostas um com alguma restrição e outro sem, onde o último fica 

responsável pelos atos tipicamente forenses. Por fim, consignou que a 

requerente não comprovou, nos termos da legislação aplicável (relatório 

de atividades) os atos praticados no exercício de suas atividades, tão 

pouco a restrição/ incompatibilidade do cargo com a disciplina obrigatória 

de Prática Jurídica. A Prof. Karina Nonato Mocheuti esclareceu que a 

convalidação de disciplina prática obrigatória por conta de atividade 

profissional que não contempla todas as atividades acadêmicas, 

acarretará prejuízo acadêmico e um precedente perigoso... O colegiado 

por unanimidade expressou parecer desfavorável apresentada no 

parecer da coordenação de curso. Levou-se em consideração ainda o art. 

28 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil se refere à advocacia, 

não sendo a disciplina de Prática Jurídica uma atividade profissional, mas 

sim componente curricular obrigatório do curso de direito, não se 

aplicando o artigo ao caso em questão, já que a requerente ainda é 

acadêmica do sétimo semestre...” (ID. 16009697). Ao que parece, ao 

menos nesta fase, nenhuma censura deve ser aplicada à decisão 

administrativa. Ainda que evidente o valoroso o trabalho desempenhado 

pela impetrante, a disciplina Estágio Supervisionado, conforme explicita a 

Resolução n.º 12/2017 e a decisão impugnada, abrange seara bem mais 

ampla que as atividades desenvolvidas pela aluna, podendo se destacar, 

a título de exemplo, as horas aula de prática jurídica trabalhista – não 

alcançadas pela Justiça Estadual. Nesse sentido, inclusive a Diretoria de 

Gestão de Estágios e Ações Afirmativas assim se manifestou: “A 

convalidação do Estágio, somente é possível quando as atividades 

realizadas na função exercida pelo trabalho são as mesmas exigidas no 

cumprimento de estágio, visto que o estágio é disciplina obrigatória na 

formação profissional e o Projeto Pedagógico do Curso prevê quais sejam 

essas atividades.” (ID. 16009717). – grifou-se. Portanto, não há, em 

cognição sumária, compatibilidade plena entre o labor da requerente e o 

estágio supervisionado apto a justificar a pretensão em voga, podendo se 

inferir até o contrário, ou seja, prejuízos ao estudo da impetrante que uma 

vez dispensada do estágio não acessaria algumas áreas do direito. 

Referente à possível incompatibilidade entre a prática jurídica e o trabalho 

desempenhado pela impetrante, não há que se falar em aplicação do art. 

28 do Estatuto da OAB, porquanto referida lei se dirige aos advogados e 

não aos acadêmicos e sua relação com a Faculdade de Direito. Entretanto, 

o exercício de cargo público impõe série de restrições aos seus 

ocupantes que podem incidir tanto em ilícito penal quanto civil 

(administrativa). Para tanto, é necessário que agente público esteja alerta 

às necessárias obrigações e deveres institucionais e, na espécie, a 

Faculdade reconheceu que em casos de incompatibilidade no exercício da 

prática jurídica há sistemática própria para o desempenho da matéria, não 

se delineando momentaneamente qualquer obstáculo. Deste modo, não se 

infere, por ora, razão à impetrante, porquanto não há direito adquirido à 

dispensa de estágio supervisionado, especialmente se não atende aos 

requisitos constantes da Resolução n.º 28/2012/CONEPE. Isso posto, e 

por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) INDEFERIR a liminar pleiteada, 

em razão do não preenchimento dos requisitos legais; (b) Colha-se o 

parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (c) 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA EMA CAPPI AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Secretaria de Administração e Gestão do Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Letícia Ema Cappi 

Aguiar, servidora pública aposentada, contra a UNEMAT e Estado de Mato 

Grosso, na qual pretende, em síntese, receber em pecúnia licenças 

prêmios não gozadas quando estava na ativa. Documentos iniciais. 

Despacho inicial no Id. 10659242. Audiência de conciliação frustrada. 

Contestação da UNEMAT, em que sustenta ausência de interesse de agir 

e pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita. Também aponta 

a sua ilegitimidade passiva para figurar no processo. No mérito, reconhece 

a dívida no patamar de R$ 93.349,74 (noventa e três mil trezentos e 

quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Resposta do Estado 

de Mato Grosso, em que alega ausência de interesse de agir e no mérito 

requer a improcedência dos pedidos. Impugnação da autora nos Ids. 

12504958 e 12527875. Despacho intimando para proceder ao pagamento 

de custas, com pedido de reconsideração da autora. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Em princípio, de 

fato, o despacho de Id. 15613101 apresenta-se equivocado, já que a parte 

autora já pagou as custas judiciárias no Id. 10434052, de sorte que deve 

ser revogado. Pois bem. O caso exige prolação de sentença, eis que a 

matéria fática já se encontra acostada aos autos, independendo de 

dilação probatória, forte no art. 355,I CPC. Volto-me, a seguir, às questões 

prévias suscitadas pela Defesa. Em primeiro, prejudicado encontra-se o 

pedido de revogação da Justiça Gratuita, uma vez que não acolhida e cuja 

custas foram efetivamente pagas pela autora. Em segundo, quanto à 

suposta ausência de interesse de agir, o pedido feito à UNEMAT por si só 

autoriza o manejamento da demanda, especialmente após a apresentação 

de contestação pelos entes públicos, revelando, à saciedade, obstáculo à 

pretensão inicial. Em terceiro, e por fim, referente à eventual ilegitimidade 

passiva da UNEMAT, por se tratar de fundação que detém autonomia 

financeira e vínculo com a servidora em questão, apresenta-se legítima a 

figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido: STJ - RECURSO 

ESPECIAL REsp 438787 RS 2002/0068071-4 (STJ) Data de publicação: 

20/06/2014 Ementa: AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURÍDICA 

PRÓPRIA. LEGITIMIDADE PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. 

AUTONOMIA FINANCEIRA E OPERACIONAL. OMISSÃO DA UNIÃO 

QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE LEGÍTIMO INTERESSE. RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal 

de Justiça é assente no sentido de que as universidades federais, 

pessoas jurídicas de direito público, autônomas, independentes e dotadas 

de personalidade jurídica própria, detém legitimidade para a prática de atos 

processuais, sendo representadas por seus procuradores autárquicos. 2. 

A União Federal limitou-se a sustentar a ilegalidade do acórdão recorrido, 

deixando de apresentar razões aptas a demonstrar o seu legítimo 

interesse para intervir na controvérsia. 3. Recurso especial não 

conhecido. Não havendo defeitos processuais, volto-me ao mérito da 

causa. Versam os autos sobre pedido de cobrança de licença prêmio em 

pecúnia referente ao período em que a autora, na condição de servidora 

pública estável, prestou serviços a UNEMAT. Dos autos que a autora, 

servidora pública estadual, faz jus as seguintes licenças prêmios não 

gozadas: 60 dias referentes a 20/08/1988 a 19/08/1993, 90 dias 

referentes a 20/08/1993 a 19/08/1998, 90 dias referentes a 20/08/1998 a 

19/08/2003, e 90 dias referentes 20/08/2003 a 19/08/2008 (id. 9694005), 

fato aliás reconhecido pela UNEMAT em contestação. Efetivamente é 

sabido, que a Lei Complementar n.º 59/1999 prevê em seu art. 2.º, que o 

servidor público faz jus a três meses de licença a cada quinquênio 

ininterrupto de serviço público prestado, in verbis: “Art. 2º Após cada 

qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o 

servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida 

sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fins de 

aposentadoria.” Portanto, ao que se dessume do artigo acima exposto não 

é permitida a conversão de licença prêmio em pecúnia. Todavia, no caso 

presente tem-se uma peculiaridade, posto que em razão de a autora não 

mais se encontrar vinculada funcionalmente ao ente público, não pode 

evidentemente gozar os dias de licença prêmio a que tem direito. Daí 

porque, só lhe resta receber os tais valores em pecúnia, sob pena de 

enriquecimento sem causa da parte adversa. É este o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: [...] Ademais, a jurisprudência desta Corte 

consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em 

pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição 

do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito 

de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia 

decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o 

enriquecimento sem causa da Administração. [...] (STJ, Decisão 

Monocrática, REsp nº 1.486.857/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 

10/12/2014). Assim, incontroverso que a autora preencheu os requisitos 

para o gozo de licença prêmio e que não usufruiu deste benefício antes de 

sua aposentadoria, patente é o seu direito em receber, em pecúnia o valor 

deste benefício que não foi gozado quando ativo no serviço público, 

observando-se, à evidência, a prescrição quinquenal para débitos da 

Fazenda Pública, a contar da data da aposentadoria, conforme 

precedentes. Confira-se: Superior Tribunal de Justiça Processo AgRg no 

RMS 36287 DF 2011/0251302-7 Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA 

Publicação DJe 03/04/2012 Julgamento 27 de Março de 2012 Relator 

Ministro HUMBERTO MARTINS Ementa PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORPÚBLICO. 

CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. 

TERMOINICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO 

TCU. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra 

a todo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

que indeferiu o pedido administrativo da agravante, de conversão de 

licença-prêmio não gozada em pecúnia, ao argumento da prescrição do 

fundo de direito. 2. A Administração utilizou o período de licença-prêmio a 

que fazia jus a agravante, o qual foi desconsiderando pelo Tribunal de 

Contas da União - TCU - ao examinar o ato de sua aposentação. No caso 

vertente, o direito da agravante de requerer a conversão da 

licença-prêmio em pecúnia somente nasceu com a decisão do TCU, ao 

homologar o ato de aposentadoria, o que ocorreu em 2006.3. A 

jurisprudência deste Tribunal e a do Supremo Tribunal Federal são no 

sentido de que o ato de aposentadoria é um ato complexo, que somente se 

perfectibiliza com a homologação da aposentadoria pelo Tribunal de 

Contas da União.4. No caso, o termo inicial do prazo prescricional para 

requerimento da conversão da licença-prêmio em pecúnia iniciou-se no 

ano de 2006,ano em que o TCU homologou o ato de aposentadoria. Assim, 

tendo a agravante requerido administrativamente a conversão em pecúnia 

em2009, não se operou a prescrição sobre o direito pleiteado. Agravo 

regimental provido. Em suma, apesar da vedação existente quanto à 

possibilidade de opção pela conversão em pecúnia para os servidores, o 

que se tem no caso é um direito adquirido impossível de fruição ante a 

aposentadoria do servidor, e que se não indenizado resultará no 

enriquecimento sem causa do Estado, razão pela qual a procedência dos 

pedidos se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS 

ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – 

SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA 

PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1 - Comprovado que o servidor aposentado não usufruiu as 

vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, a Fazenda 

Estadual deve indenizá-lo em pecúnia. 2 - A conversão da licença-prêmio 

em espécie não pode ser considerada como acréscimo de patrimônio, 

porquanto tal verba não se refere ao produto do trabalho do servidor 

público, mas substituição de direito não usufruído, caracterizando-se 

como uma recompensa extraordinária com natureza indenizatória. (TJ-MT - 

APL: 00050853620158110041 69211/2016, Relator: DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017). Ao final, acerca dos 

juros moratórios e correção monetária aplicáveis ao caso, deve-se 

observar a decisão do STJ em sede de repercussão geral no RE 

1492.211/PR que fixou os seguintes parâmetros: “Nas condenações 

judiciais de natureza administrativa em geral, foi decidido que estas 

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de 

mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à 

vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora 

correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro 

índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora 

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção 

monetária com base no IPCA-E.” Isso posto, e por tudo mais que dos autos 
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consta, DECIDO: (a) JULGAR PROCEDENTE o pedido de cobrança para 

determinar que a UNEMAT e o ESTADO DE MATO GROSSO paguem à 

parte autora indenização pelas licenças prêmio não gozadas, conforme 

extrato apresentado, acrescido de juros de mora e correção monetária 

desde a citação válida, observando-se para este fim a decisão em sede 

de repercussão geral no RE 1492.211/PR, tudo com força no art. 487, I 

CPC; (b) Sem custas na forma da lei; (c) Honorários a serem arcados pelo 

requerido no percentual de 10% sobre valor da condenação; (d) Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496 § 3.º 

CPC; (e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 163196 Nr: 496-43.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) : 

ACPI-ASSESSORIA,CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E INF.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370-MT, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985 - OAB/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado via DJE, para que fique ciente da data da carga dos 

autos pelo perito e início dos trabalhos da perícia em 13/12/2018 (fls. 113). 

Em ato contínuo, faço remessa dos autos à Procuradoria do Município para 

que também fique ciente.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 58053 Nr: 4406-59.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, 

por meio de seu advogado, para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados pelo requerido (fls. 171/176), no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme decisão de fls. 167.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136225 Nr: 5400-14.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, 

através de seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, requeira o que 

entender pertinente, vez que após a expedição dos alvarás 

454891-4/2018 e 454883-3/2018, ainda ficará faltando um saldo de 

R$97,50 para a quitação integral do crédito principal descrito na R.P.V. de 

fls. 61, considerando o abatimento de 20,28% a título de IRRF, nos termos 

da planilha do D.A.P./P.J.M.T. de fls. 71, os quais deverão ser suportados 

pelo Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 138313 Nr: 7797-46.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAN MARCIO RIBA DE NEIRA MELGAR, 

SILVANA MARA LENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT, Ramon Ramsés Yucatan Oliveira - OAB:MT0018176

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado, para que fique ciente da audiência designada 

pela 3ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal para o dia 18/02/2019 às 

16:30 horas (fls. 629-v) visando a oitiva da testemunha da parte 

requerida. Em ato contínuo, impulsiono os autos ao Ministério Público para 

que também fique ciente.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006971-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BERNARDINO GONCALVES (REQUERENTE)

CLARENICE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY PEREIRA DOS SANTOS 71948627191 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/12/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005332-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALBERTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005614-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

F. DE O. DA SILVA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006023-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/01/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011997-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012179-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRA MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MARCOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001892-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003476-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE LIMA PARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

13/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001892-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006375-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002130-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006480-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA LUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006500-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PADIAR PERLISSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006501-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO BRAZ DA NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012234-91.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA DE OLIVEIRA JACOBINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EDITORA TRES ? NOME 

FANTASIA) (REQUERIDO)

EDITORA MANCHETE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP331724 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011248-06.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Diandro Ramos Lacerda OAB - MT0016337A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011614-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL VIANA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005509-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ALEXANDRE DE SOUZA MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOL D OESTE COMERCIO TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010926-20.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA NALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005921-92.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

WSLLAYNE FIGUEIREDO MANIERO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011559-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALU RAMSAY CAIXETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO OAB - MT0015328A 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 455534-1 / 

2018 Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80115592620148110006 / 2014 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: ANALU RAMSAY CAIXETA Advogado: MARYANA RAMSAY 

ANTUNES FIGUEIRO Requerido: AVIANCA Beneficiário: MARYANA 

RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO Conta Judicial 3400134279576 Valor: R$ 

17.789,26 (dezessete mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e seis 

centavos) Autorizado: MARYANA RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO 

CPF/CNPJ: 022.033.711-02 Data de Emissão: 22/11/2018 Titular Conta 

MARYANA RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO CPF/CNPJ Titular Conta 

022.033.711-02 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 4043 

278548 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006512-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLA TATIANA GARCIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010589-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EROLINO ALVES DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 455560-0 / 2018 Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2014 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 8010589-26.2014.811.0006 

Requerente: EROLINO ALVES DO ESPIRITO SANTO Advogado: RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA Requerido: 

MERCEDES BENZ - RODOBENS CAMINHOES Advogado: THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES Beneficiário: RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH 

LACERDA SODRE DE SOUZA Conta Judicial 800116926970 Valor: R$ 

15.521,58 (quinze mil e quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito 

centavos) Autorizado: RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRE DE SOUZA CPF/CNPJ: 985.408.901-00 Data de Emissão: 

22/11/2018 Titular Conta RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRE DE SOUZA CPF/CNPJ Titular Conta 985.408.901-00 Banco Agência 

Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 01848 186147 Forma Liberação Crédito 

no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006513-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDER DIMAS MENDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006515-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DE CAMPOS HALLAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thiesko dos Reis da Costa (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 455571-6 / 2018 Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1002377-33.2017.811.0006 

Requerente: JOSE ERNESTO CADIDE Advogado: RYVIA RYCHELLE 

MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA Requerido: "SHOPTIME" 

Advogado: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES Beneficiário: RYVIA 
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RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA Conta Judicial 

800117973420 Valor: R$ 3.528,74 (três mil e quinhentos e vinte e oito 

reais e setenta e quatro centavos) Autorizado: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA CPF/CNPJ: 985.408.901-00 Data de 

Emissão: 22/11/2018 Titular Conta RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH 

LACERDA SODRE DE SOUZA CPF/CNPJ Titular Conta 985.408.901-00 

Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 01848 186147 Forma 

Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente informa

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTENIR JOSE TOMAZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 455581-3 / 2018 Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1001403-93.2017.811.0006 

Requerente: ALTENIR JOSE TOMAZELLI Advogado: RYVIA RYCHELLE 

MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA Requerido: TELEFONICA 

BRASIL S.A Advogado: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

Beneficiário: RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE 

SOUZA Conta Judicial 1400112062630 Valor: R$ 5.819,83 (cinco mil e 

oitocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) Autorizado: RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA CPF/CNPJ: 

985.408.901-00 Data de Emissão: 22/11/2018 Titular Conta RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA CPF/CNPJ Titular 

Conta 985.408.901-00 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 

01848 186147 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor 

Total para Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA 

Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSINA RODRIGUES NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006199-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006521-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011868-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VOLGARIM EUZEBIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 455626-7 / 

2018 Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80118687620168110006 / 2016 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 

Requerente: JORGE LUIZ VOLGARIM EUZÉBIO Advogado: THIAGO CRUZ 

FURLANETTO GARCIA BARBOSA Requerido: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Beneficiário: THIAGO CRUZ 

FURLANETTO GARCIA BARBOSA Conta Judicial 1900127811052 Valor: 

R$ 12.045,92 (doze mil e quarenta e cinco reais e noventa e dois 

centavos) Autorizado: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA 

CPF/CNPJ: 010.886.011-62 Data de Emissão: 22/11/2018 Titular Conta 

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA CPF/CNPJ Titular Conta 

010.886.011-62 Banco Agência Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 3293 

5104408 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006215-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011943-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIENE ARCANJO DE DEUS PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

Juizado Especial Cível de Caceres (Projudi) Alvará Eletrônico n° 455650-P / 

2018 Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 80119431820168110006 / 2016 Tipo de 

Procedimento: Procedimento do Juizado Especial Cível Código Processo 
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Requerente: REGIENE ARCANJO DE DEUS Advogado: ROGERS DE 

ALMEIDA FERREIRA Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Beneficiário: 

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA Conta Judicial 700132725316 Valor: R$ 

8.890,66 (oito mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e seis 

centavos) Autorizado: ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA CPF/CNPJ: 

021.102.281-05 Data de Emissão: 22/11/2018 Titular Conta ROGERS DE 

ALMEIDA FERREIRA CPF/CNPJ Titular Conta 021.102.281-05 Banco 

Agência Conta 033 - Banco Santander (Brasil) S. A. 1684 000010067397 

Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ROSELANE CONCEICAO DE OLIVEIRA Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é soment

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 4078-32.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO SANT'ANNA, MARIA DA CONCEIÇÃO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 190, em razão da certidão retro, 

dê-se vista dos autos ao exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 214812 Nr: 2892-85.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCIELE CATARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 INTIMO OS DRº, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA, 

ADVOGADO DA DENUNCIADA, ILCIELE CATARINA DA SILVA, A 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 ÁS 14:00 HORAS NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE 

CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR ACOMPANHADOS DE SEU CLIENTE, 

INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS 

RODRIGUES, ESTAGIÁRIO, DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 4798-28.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MARTINS, VINICIUS JOÃO 

CURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, FERNANDA CAROLINA CURI - OAB:66.079, 

PAULO CÉSAR BULOTAS - OAB:17.958

 Vistos, etc.

Acolho manifestação retro, intime-se o requerido para que apresente a 

APF atualizada da propriedade rural, no prazo de 15 (quinze) dias, vez 

que a última autorização perdeu sua validade em 31.08.2017.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 214812 Nr: 2892-85.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCIELE CATARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 INTIMO A DRº RAUL CLAUDIO BRANDÃO, ADVOGADO DA VÍTIMA, 

SIMONE APARECIDA BARBOSA, A COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÁS 14:00 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR ACOMPANHADA 

DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR 

DE BARROS RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 235623 Nr: 4964-11.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR DO FATO, DR. MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN, A COMPARECER NESTA SECRETARIA PARA RECEBER 

OS AUTOS EM CARGA PARA FINS DE EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIA, 

CONFORME REQUERIDO EM VOSSA MANIFESTAÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 193889 Nr: 10687-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO PIRES ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 INTIMO O ADVOGADO DENUNCIADO, DR. DANILO PIRES ATALA, A 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15:00 HORAS NA SALA DE 

AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 118 de 818



CÁCERES-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 199377 Nr: 3082-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN MOURA MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 INTIMO O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. EDUARDO SORTICA DE 

LIMA, DE QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 14:30 HORAS 

NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO 

ESPECIAL DE CÁCERES-MT, PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE 

ACUSAÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 189501 Nr: 7939-11.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES PIMENTEL, LAUCIENE 

VARGAS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 INTIMO O ADVOGADO DOS DENUNCIADOS, DR. EXPEDITO FIGUEIREDO 

DE SOUZA, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 

14:30 HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO 

DE SEUS CLIENTES IDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI LOPES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1003278-64.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos 

fatos. Cuida-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA) proposta por JOSELI LOPES SILVA em face de MUNICIPIO DE 

CACERES e ESTADO DE MATO GROSSO, em que a parte autora alega que 

foi diagnosticada com Neoplasia Maligna de Mama (CID C50) lado 

esquerdo, com possível metástase da doença para a mama direita, sendo 

solicitado pelo médico responsável, os exames de Cintilografia Óssea e 

RNM (Ressonância Magnética) do abdome superior, para verificação do 

estágio da doença e definição da conduta oncológica, em caráter de 

urgência. A liminar foi deferida determinando que os requeridos adotem as 

providências necessárias a fim de que sejam realizados, imediatamente, 

os exames solicitados na documentação anexa à inicial, com 

acompanhamento médico, com todos os procedimentos que forem 

necessários para a sua realização, inclusive, mediante aquisição de vaga 

em unidade hospitalar da rede privada a ser custeada pelos mesmos. É o 

necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se a necessidade de 

realização dos exames de Cintilografia Óssea e RNM (Ressonância 

Magnética) do abdome, para seu tratamento, uma vez que seu quadro é 

grave. É entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se 

omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu 

artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: “REEXAME 

NECESSÁRIO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO 

DE TRATAMENTO MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente 

tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas 

sociais e econômicas. 2. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.” 

(Reexame Necessário n.º 16161/2011, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. 

Gilberto Giraldelli, data do julgamento 07/06/2011).” "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que a parte autora encontra-se acometida de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ou falta 

de interesse de agir dos requeridos. Diante do exposto JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial nos moldes requeridos pela 

parte autora, confirmando a liminar proferida. Por consequência, julgo 

extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário 

o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 1000100-10.2018.8.11.0006 Reclamante: ALEXANDRINA 

FERREIRA DE FRANCA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) 

Vistos, etc. Relatório. Consta da inicial que a reclamante possuía um plano 

denominado “Vivo controle Ilimitado” que foi unilateralmente alterado para 

“Vivo Controle 1GB – 25min” pela empresa reclamada. Requer seja 

reestabelecido o plano no valor de R$ 31,90 (trinta um reais e noventa 
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centos) contratado pela Requerente desde o ano de 2014 na linha 

65-99953-1602, bem como também REQUER que a Requerida deixe de 

realizar a cobranças de serviços de terceiros nas faturas da linha 

65-99953-1602. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide ou há pedido de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No caso 

concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a 

fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que 

realmente tenha sido prejudicada com a alteração do plano, haja vista a 

impossibilidade de manutenção de um plano com os mesmos valores e 

benefícios desde 2014, conforme requer a autora. Sequer apresentou em 

sua impugnação, documentos a amparar suas alegações. Ao que se 

verifica detidamente dos documentos acostados à inicial não há qualquer 

comprovante de pagamento, não podendo afirmar que a Reclamada está 

cobrando indevidamente serviços não contratados. Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. Nem 

mesmo em sede de impugnação, a parte autora trouxe documento hábil a 

comprovar suas alegações. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto, para 

fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 174093 Nr: 9260-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BLUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 INTIMAÇÃO DAS ADVOGADAS CONSTANTES DOS AUTOS, PARA NO 

PRAZO IMPRETERÍVEL DE DEZ DIAS, APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 139074 Nr: 8636-71.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES CASTRO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16545

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO FABIO ALVES CASTRO MENEZES PARA 

RETIRAR OS AUTOS EM CARGA, PARA MANIFESTAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 134541 Nr: 3564-06.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OLAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 Vistos etc,

Diga a defesa sobre a manifestação ministerial de fl. 284.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 102107 Nr: 7203-66.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMAR CLEO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139-MT

 Vistos etc,

 Diante da decisão proferida no Recurso de Apelação nº 24663/2018, 

determino a remessa dos presentes autos à Justiça Federal, Subseção 

Judiciária de Cáceres/MT.

 Procedam-se às baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204226 Nr: 6101-96.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 

OAB:22.281 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 Vistos etc,

I - Com espeque no Art. 384, § 2º, do CPP, RECEBO o ADITAMENTO de fl. 

319.

 II – No mais, intimem-se as partes para manifestarem interesse em 

diligências, ou nada requerendo que se manifestem em memoriais finais.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 144873 Nr: 2874-40.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA CRUZ LEITE, DANILO 

SULZBACHER FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744, MONISE FONTES BARRETO - OAB:7882

 Vistos etc;

Determino o total cumprimento do Acórdão proferido no Recurso de 

Apelação nº 68969/2017, que declarou extinta a punibilidade do 

denunciado MARCELO DA CRUZ LEITE em relação ao crime de usurpação 

de função pública. Além disso, ABSOLVEU DANILO SULZBACHER 

FONTES do crime de corrupção ativa e MARCELO DA CRUZ LEITE dos 

crimes de corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistema 

informatizado da Administração Pública.

 Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209331 Nr: 9608-65.2016.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc,

I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia em face do 

acusado, nos termos do Artigo 625 da CNGC/MT.

 II - CITE-SE por edital, com as cautelas de praxe, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III - Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, voltem-se os autos conclusos.

V - Caso compareça o réu, e declare não ter condições de constituir 

advogado, desde já NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar sua 

defesa, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163783 Nr: 1031-69.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SENABIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Determino que seja feita a intimação do Ministério Público e da defesa para 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências. (Artigo 422 do CPP).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191901 Nr: 9480-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVIDEY DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 Vistos etc,

Considerando o Acordão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 

148648/2017, que manteve incólume a decisão vergastada, determino que 

seja feita a intimação do Ministério Público e da defesa para no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências. (Artigo 422 do CPP).

 Posteriormente, voltem-me conclusos, para fins do inc. II do Art. 423 do 

CPP.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202044 Nr: 4704-02.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESBÃO DOS PASSOS VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:21450/O

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa, conforme se infere à fl. 145, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 183985 Nr: 4635-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

Determino que seja feita intimação do denunciado por EDITAL para 

querendo constituir novo patrono, no prazo de 05 dias, para apresentar 

razões recursais, em razão do termo de Apelação interposto pela 

Defensoria Pública, manifestado no ato da intimação que deseja recorrer 

da sentença.

 Determino que conste na intimação que o acusado deverá informar se 

possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

continuar sendo assistido pela Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 3949 Nr: 933-80.1997.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc;

Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 208/209.

 Tendo em vista que o réu não foi localizado para ser intimado nos 

presentes autos, pois mudou de endereço e não comunicou este Juízo, 

decreto sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

 Determino que sejam renovados os mandados de prisão expedidos em 

seu desfavor.

 Por fim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de pronúncia e 

voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184067 Nr: 4688-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY DI RENZO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do IURY DI RENZO DOS SANTOS, qualificado nos autos, em 

virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional do Processo, 

sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95.Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 192392 Nr: 9794-25.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILDO ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, VI, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado ADAILDO 

ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, pela suposta prática do 

delito previsto no artigo 310, da Lei 9.503/97, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de 

interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172029 Nr: 7802-63.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, VI, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado ANTÔNIO JOSÉ DE 

MATOS NETO, qualificado nos autos, pela suposta prática do delito 

previsto no artigo 306, da Lei nº. 9.503/97, pela ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 214870 Nr: 2936-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LARANJA ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 .........................................................................Ex positis, com espeque no 

artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 62, do Código de Processo 

Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBLIDADE de FABIANO LARANJA ORLANDO, 

em virtude de sua morte.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 177493 Nr: 735-13.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos.

Analisando o pleito defensivo de fls. 805/807, entendo que o mesmo deve 

ser deferido.

Retifique-se a segunda condenação constante do cálculo de fls. 802, 

passando à 13 anos e 10 meses, conforme acórdão de fls. 534/550, bem 

como as interrupções, de acordo com a decisão de fls. 656 e cálculo de 

fls. 657.

Insira-se ainda os períodos de remição de pen junto a Comarca de 

Comodoro/MT, bem como os desta Comarca de Cáceres/MT, totalizando 

322 dias remidos. Entretanto o período de dias remidos anteriores à última 

progressão de regime do reeducando (22/05/2014 – fls. 598), deverão ser 

computados apenas para fins de pena cumprida, mas não como frações à 

progressão de regime, eis que já foram aproveitados para a diminuição da 

fração anteriormente.

Elabore-se o novo cálculo de pena, encaminhando-se os autos ao 

Ministério Público e em seguida intimando-se a defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 147748 Nr: 6128-21.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos.

O pleito de fls. 488/492 refere-se a pedido já analisado nos autos, pela 

decisão de fls. 462/463, razão pela qual, caberia a defesa o manejo de 

recurso próprio e não novo pedido nos autos.

Assim deixo de analisar o pleito em questão.

Confeccione-se calculo de pena, com as indicações de frações para fins 

de indulto e comutação, para análise de eventual direito aos indultos 

concedidos em 2016 e 2017.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 92006 Nr: 7130-31.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE FREITAS CARVALHO DIORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639, EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - OAB:12037-E, 

KLEBER SOUZA SILVA - OAB:8002 MT

 Restou demonstrado que o sentenciado preenche os requisitos objetivo e 

subjetivo previstos no artigo 112, caput, da Lei de Execução Penal, 

necessários para a concessão do benefício, quais sejam o cumprimento 

de ao menos um sexto da pena e seu mérito indicar a progressão.Pelo 

exposto, promovo o sentenciado ao regime aberto, que deverá ser 

cumprido sob as seguintes condições:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de casa de albergado, 

a partir das 22 horas de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação; 3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo; 4) Não frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 

5) Não ingerir bebida alcoólica; 6) Não trazer consigo armas ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade de outrem.Observa-se 

que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, 

deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de 

a falta de autorização prévia implicar a revogação do benefício.Tendo em 

vista que o pedido de fls. 579 fora formulado para o ano de 2016 e 2017, 

entendo que não há como deferir o mesmo nesta data, pela perda 

superveniente de seu objeto.Atente-se o sr. gestor ao devido 

impulsionamento dos feitos no devido prazo.Notifique-se o representante 

do Ministério Público, intime-se o reeducando e seu patrono.Expeça-se o 

necessário.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 91682 Nr: 6819-40.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO MARQUES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BALESTRA 

BORGES - OAB:44141, LUCY ROSA DA SILVA - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se com a decisão de fls. 277, solicitando informações ao Juízo de 

Inhumas/GO.

Intime-se a defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

alegado em fls. 278/279 e 293/294, bem como a necessidade de retorno à 

sua residência até as 20 horas.
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Retifique-se o cálculo de pena, passando-se a fração a 1/6, conforme 

postulado pela defesa.

Solicite-se anuência ao Juízo de Inhumas/GO, para transferência do 

presente PEP, eis que o reeducando encontra-se residindo naquela 

Comarca, aliado ao fato de que a distância entre ambas as Comarcas, 

encontra-se causando graves prejuízos ao mesmo, essencialmente pela 

prestação jurisdicional e sua efetiva ressocialização.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213525 Nr: 1986-95.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferidos nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000894-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000894-34.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARILZA LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Diante da certidão de id. 16000289, redesigno audiência de 

conciliação e mediação para a data de 20/02/2019, às 14:00 horas. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 22 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000987-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE OAB - SP131118 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Décio da Silva Taques (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000987-94.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Diante da certidão de id. 16311012 

e petição de id. 16527459, remeta-se a carta precatória para aquela 

comarca, ante o caráter itinerante da missiva. Cancelo a audiência 

designada para a data 28/11/2018. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 22 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000469-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO MARQUES OAB - PR65066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (REQUERIDO)

SILAS APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

VALNEI CLEMENTE BANA OAB - PR45183 (ADVOGADO(A))

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000469-07.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE REQUERIDO: JOSE 

SILVERIO SANTA MARIA, SILAS APARECIDO DOS SANTOS Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os 

litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Diamantino, 22 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALEIRO & SCHUBERT LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000488-13.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): NILSON FERREIRA BORGES RÉU: FALEIRO & SCHUBERT 

LTDA - ME Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, 

merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite 

a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id. 13421502) demonstra que o autor não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pelo 

autor, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de 

que eles podem arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 
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impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Cumpra-se a decisão de id. 16502812. Às providências. 

Diamantino, 22 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000938-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & BUSSOLARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.M.C. TEXTIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MULLER OAB - SC2080 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000938-87.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: FERREIRA & BUSSOLARO LTDA - ME REQUERIDO: A.M.C. 

TEXTIL LTDA. Vistos etc. Diante da inversão do ônus da prova em favor 

da parte requerente, intime-se a parte requerida para juntar todos os 

contratos pactuados com a parte autora, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001673-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001673-23.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NILO ALVES SAMPAIO Vistos etc. O 

pedido de citação por edital deve ser indeferido. Acerca da citação 

editalícia, devem ser observados os requisitos do art. 256 do CPC de 2015 

no tocante à comprovação da residência do réu ser em lugar incerto e não 

sabido. NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em 

comentário ao artigo supra, na obra: Código de Processo civil Comentado 

e Legislação Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, 

elucidam que: "Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as 

formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a 

oportunidade para citação por edital." A propósito, o STJ: "CITAÇÃO 

EDITAL. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AGRAVO 

IMPROVIDO. - Citação por edital. Cumprimento dos requisitos legais. 

Necessidade de esgotamento das alternativas possíveis à localização do 

requerido. Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 / US - REL. 

MIN. BARROS MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 05/05/2008). 

Portanto, a citação por edital, por se tratar de medida de exceção, 

somente será determinada depois de esgotados todos os meios 

disponíveis à localização do réu, sendo que no caso dos autos, não houve 

o exaurimento dos meios necessários para que a parte demandada fosse 

localizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte requerida 

via edital. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 22 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000563-86.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: PEDRO VINICIUS 

NONATO DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido de id. 15258338. Cite-se a 

parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora. Após, conclusos para ordenação de 

procedimento. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 22 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000465-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO (EXECUTADO)

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME (EXECUTADO)

JOSILENE SOUZA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000465-04.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUIZ GONZAGA DE 

FIGUEIREDO FILHO - ME, LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO, 

JOSILENE SOUZA FIGUEIREDO Vistos etc. Intime-se a parte exequente 

para apresentar planilha atualizada do débito (art. 798, inciso I, alínea ‘b’, 

NCPC). Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000556-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000556-60.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: SOELI AUXILIADORA 

DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Em postulado de id. 16058358 as partes realizaram acordo, 

pugnando pela homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO 

o acordo celebrado entre as partes (id. 16058358), todavia, nos termos do 

art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 
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informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001521-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001521-72.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DJONY WILLIAN VAZ 

DESBESSEL Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de DJONY 

WILLIAN VAZ DESBESSEL, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 13927909 as partes realizaram acordo, pugnando pela 

homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (id. 13927909), todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000196-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000196-62.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME Vistos etc. Diante 

da negativa da parte requerida em anuir com o pedido de desistência da 

parte autora, especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o 

processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos 

controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DA SILVA SIMONINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000522-22.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: LEOMAR 

DA SILVA SIMONINI Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o 

processo já se encontra concluso para prolação da sentença. Todavia, 

verifica-se que consta nos autos documento em nome de Eugenio Rossi, 

indivíduo não qualificado nos autos, no id. 671434-2. Portanto, intime-se a 

parte requerente para colacionar aos autos documento em nome da parte 

requerida, no prazo legal. Proceda-se com o desentranhamento dos autos 

do documento de id. 6714342. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 22 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO VILSON SOLANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000913-74.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): AVELINO VILSON SOLANO RÉU: TB INDUSTRIA E COMERCIO 

DE CEREAIS LTDA - ME Vistos etc. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas. 

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’. Conste a 

advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, ambos do CPC 

de 2015. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público 

(art. 463, NCPC). Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 13 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CHINOTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001391-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE ZAMBALLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001391-48.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LAERTE ZAMBALLI Vistos etc. 

Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Relata a parte autora, 

que por força de instrumento particular, concedeu a parte demandada um 

empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de 

alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na 

inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações 

assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio de notificação 

extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a concessão de 

medida liminar que determine a busca e apreensão do bem em questão. 

Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de liminar em 

ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária 

pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser 

comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos 

termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da inicial e prova 

convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o 

vínculo jurídico que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de 

comprovar a mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação 

do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a 

liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a 

parte autora ou com a pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a 

liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte demandada para apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. 

INTIME-SE a parte demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente 

contados da execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 

3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, 

pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo 

CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 21 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001391-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE ZAMBALLI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001382-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO SCHWADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001399-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR ALVES DE OLIVEIRA ROSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001399-25.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: NAIR ALVES DE OLIVEIRA 

ROSA Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001137-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO YANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001137-12.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOAO ROBERTO YANO RÉU: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do 

exposto, manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 22 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31062 Nr: 1883-77.2006.811.0005

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ribeiro Rangel

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do COMPLEMENTO 

de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > 

Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 

- CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): WELLINGTON RIBEIRO RANGEL

Localidade: Alto Paraguai/MT

Finalidade da Diligência: complemento da diligência de intimação da 

penhora, no valor de 65,00 (sessenta e cinco reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27207 Nr: 1346-18.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Roberto Liu, Marileide Dias Liu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407-MT

 Intimo o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

requerer a adjudicaçãor ou alienação do bem penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110917 Nr: 3121-82.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Cristina Almeida Lyra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Intimo a parte requerente para no prazo de 5 (cinco) dias, providencie o 

pagamento da diligência para cumprimento de mandado, devendo retirar 

guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – GUAIS) do conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na localidade: bairro Centro

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83179 Nr: 2074-49.2011.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Édio Augusto - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida das Dores Irmer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pereira Pandolfo - 

OAB:20.029/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Ferreira Fernandes - 

Defensora Pública - OAB:100363

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2074-49.2011.811.0005

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Luiz Édio Augusto - ME

PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida das Dores Irmer

INTIMANDO(A, S): Maria Aparecida das Dores Irmer

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63(quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de PROTESTO, nos 

termos do provimento 88/2014-CGJ E para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei

Eu, Maria das Dores de Campos, digitei

Diamantino - MT, 21 de novembro de 2018.

Maria das Dores de Campos

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130001 Nr: 2844-95.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira de Araújo, Sérgio Luiz Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT, Valentina 

Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Intimo o embargante para impugnar a Contestação e documentos de fls. 

364/389, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10924 Nr: 897-36.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Konageski da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Alves Lélis Neto - 

OAB:29684 - RS, Patrícia Altieri Menezes - OAB:62.522RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Maria da Silva Xavier - 

OAB:5267

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 768.

Determino a liberação do saldo residual em favor do perito.

Expeça-se alvará judicial de liberação da quantia depositada junto a Conta 

única em favor do perito, observando os dados bancários constantes nos 

autos (fl.753).

Após, voltem os autos conclusos para análise dos demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino, 22 de novembro de 2018.

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NILCEU DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000286-36.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

JOAO NILCEU DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução por 

Título Extrajudicial ajuizada por C-VALE COOPERATIVA INDUSTRIAL em 

face de JOÃO NILCEU DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de id. 15606725 as partes realizaram acordo, 

pugnando pela homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO 

o acordo celebrado entre as partes (id. 15606725), todavia, nos termos do 

art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 22 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000067-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECIR SOUZA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000067-23.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: ALDECIR SOUZA 

GOMES Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BANCO RCI BRASIL S.A em face de ALDECIR SOUZA GOMES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 15149275, a 

parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico 

que a demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 22 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000237-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000237-92.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DJONY WILLIAN VAZ 

DESBESSEL Vistos etc. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de DJONY WILLIAN VAZ 

DESBESSEL, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

fls. 13925658, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 139925658 e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 924, inciso III, e art. 487, inciso III, 

alínea 'b', ambos do NCPC. Custas e honorários conforme pactuados. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Deixo de proceder a baixa em 

constrições, em virtude de que nos autos não houve tal procedimento. 

Intimem-se as partes por meio de seu procurador. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. Diamantino, 

22 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001274-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BORTOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001274-91.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA 

EXECUTADO: CLAUDIO BORTOLO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução por Quantia Certa ajuizada por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS 

E LOGÍSTICA LTDA em face de CLAUDIO BORTOLO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 15317212 as partes realizaram 

acordo, pugnando pela homologação. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 15317212), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo. Honorários 

conforme pactuados. Custas pela parte autora. Homologo a desistência do 

prazo recursal. Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 22 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130357 Nr: 2979-10.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Santiago Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Joaquim Quinebre - 

OAB:OAB/MT 12.196

 Código n. 130357

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 04 de junho de 

2019, às 14h00min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 22 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130666 Nr: 3105-60.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo Valentim Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT

 Código n. 130666

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 04 de junho de 

2019, às 16h30min.

Oficie-se o Juízo Deprecante solicitando cópia do termo de 

declaração/depoimento da(s) testemunha(s).

Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 29 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131244 Nr: 3395-75.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amaro Pita do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21.318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e 

CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSÉ AMARO PITA DO 

NASCIMENTO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, 

consoante o artigo 319 do CPP: I – Comparecimento mensal no Fórum da 

Comarca de Diamantino/MT, para justificar suas atividades; II- Proibição de 

ingerir bebida alcoólica, frequentar bares e outros lugares onde haja ampla 

difusão de bebidas alcoólicas.Expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA, para que o autuado JOSÉ AMARO PITA DO NASCIMENTO, seja 

colocado imediatamente em liberdade, SALVO se por outro motivo estiver 

preso. Outrossim, lavre-se o termo de compromisso, constando as 

medidas cautelares acima aplicadas. Cientifique-se o Ministério Público, à 

Autoridade Policial e ao advogado constituído.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Diamantino/MT, 31 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127105 Nr: 1725-02.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Moura da Silva, Edemar de Souza 

Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O

 Código n. 127105

DESPACHO

Vistos, etc.

Expeça-se ofício ao Juízo competente da Comarca de Nova Mutum/MT, 

solicitando anuência para transferência Jefferson Moura da Silva. 

Instrua-se ofício com cópia do pedido acostado às fls. 191/191-verso.

 No mais, aguarde-se a realização da audiência designada às fls. 134/135.

Às providências.

 Diamantino/MT, 12 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127377 Nr: 1812-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Junior de Souza Laudelino, Genivaldo 

Sebastião de Arruda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:

 (...)JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o 

réu GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA GONÇALVES, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo art. 

180, caput, do CP.Com relação ao acusado WELITON JUNIOR DE SOUZA 

LAUDELINO, aguarde-se, em cartório, o cumprimento do benefício pelo 

prazo de 02 (dois) anos, conforme fls. 134/135.3.1. Do réu GENIVALDO 

SEBASTIÃO DE ARRUDA GONÇALVES (...) torno a pena concreta e 

definitiva em desfavor de GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA 

GONÇALVES, no patamar de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão ao 

pagamento de 11 (onze) dias-multa(...)FIXO o regime prisional de início 

SEMIABERTO (...)revogo a prisão preventiva e concedo ao acusado 

GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA GONÇALVES o direito de recorrer 

em liberdade(...)Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, para 

que o acusado GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA GONÇALVES seja 

colocado imediatamente em liberdade, SALVO se por outro motivo estiver 

preso(...)DAS DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o trânsito em julgado: a) 

lance-se o nome do réu GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA 

GONÇALVES no rol dos culpados; b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 

15, III da CF/88) e o Instituto de Identificação Civil do Estado, informando 

sobre a condenação do réu GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA 

GONÇALVES; c) expeça-se guia de execução penal definitiva em 

desfavor do réu GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA GONÇALVES e 

proceda-se a unificação com a guia constante nos autos cód. 118665;d) 

intime-se o condenado GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA 

GONÇALVES para o pagamento das custas processuais. Não efetuado o 

pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão da 

sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado 

para execução.Ao distribuidor para a regularização do cadastro do réu 

GENIVALDO SEBASTIÃO DE ARRUDA GONÇALVES no sistema 

Apolo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. Diamantino/MT, 

21 de novembro de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120467 Nr: 3465-29.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Meireles Lopes, Magno Mendes de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787/MT, Marcos Rogério Lima Pinto e Silva - OAB:10.205/MT

 (...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

e CONDENO os réus BRUNO MEIRELES LOPES e MAGNO MENDES DE 

ARRUDA, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, I e II, do Código 

Penal, por quatro vezes, e artigo 244-B da Lei Federal nº. 10.826/03, na 

forma do artigo 69 do Código Penal. Outrossim, ABSOLVO os réus BRUNO 

MEIRELES LOPES e MAGNO MENDES DE ARRUDA pela prática do crime 

descrito no artigo 14 da Lei Federal nº. 10.826/03, nos termos do artigo 

386, inciso VI, do CPP, ante a aplicação do princípio da consunção. 3.1.DO 

ACUSADO BRUNO MEIRELES LOPES3.1.1-DO CRIME DE ROUBO 

MAJORADO(...)aumento em 1/3 a pena e passo a fixá-la definitivamente 

em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias multa(...)Da 

continuidade delitiva(...)ficando o réu BRUNO MEIRELES LOPES condenado 

a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento 

de 16 (dezesseis) dias multa(...)DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE 

MENORES(...)passo a fixar a pena definitivamente em 07 (sete) anos e 08 

(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias 

multa(...)FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO(...)Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA, (...)3.2.DO ACUSADO MAGNO MENDES DE 

ARRUDA(...)DO CRIME DE ROUBO MAJORADO(...)aumento em 1/3 a pena 

e passo a fixá-la definitivamente em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 

13 (treze) dias multa(...)Da continuidade delitiva(...)ficando o réu MAGNO 

MENDES DE ARRUDA condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. 

3.2.2-DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES(...)a fixar a pena 
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definitivamente em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao 

pagamento de 16 (dezesseis) dias multa(...)Da Detração(...)passo a fixar 

a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa(...)FIXO o regime 

prisional de início SEMIABERTO(...)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às 

providências. Diamantino/MT, 21 de novembro de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125097 Nr: 873-75.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ruela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu 

FERNANDO RUELA DOS SANTOS pela prática do crime descrito no artigo 

33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006. Outrossim, ABSOLVO o réu do 

crime descrito no artigo 12 da Lei Federal nº. 10.826/2003, nos termos do 

artigo 386, III, do Código de Processo Penal. (...) Na terceira fase, não há 

causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e 

oitenta e três) dias-multa.3.1.2Do regime inicialEm observância ao que 

dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do código penal e art. 42 

da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início FECHADO por se 

mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena 

estabelecido e pela reincidência do acusado. (...) INDEFIRO o direito de 

recorrer em liberdade. (...) DETERMINO a incineração das substâncias 

entorpecentes apreendidas, se tal providência ainda não foi 

edificada.Determino a remessa da munição apreendida ao Comando do 

Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento. (...) P.R.I.C 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.Ao 

distribuidor para a regularização do cadastro do réu no sistema 

Apolo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. Diamantino, 21 

de novembro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130725 Nr: 3133-28.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamin Bernadino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770

 Código n. 130725

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 04 de junho de 

2019, às 15h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 08 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130712 Nr: 3126-36.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorilêo Rosa 

Junior - OAB:13.822

 Código n. 130712

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 04 de junho de 

2019, às 15h45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 08 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130443 Nr: 3010-30.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel do Nascimento dos Santos, Robson de 

Oliveira Curi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Batista Filho - 

OAB:OAB/PR 19.793, Renata Romanini Silva - OAB:OAB/MT 13.092-A

 Código n. 130443

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 04 de junho de 

2019, às 13h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 08 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86428 Nr: 2044-77.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aridio de Arruda Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE DIAMANTINO

SEGUNDA VARA

Email: diamantino.2vara@tjmt.jus.br (065) 3336-1611 ramal 222

INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado do Autor 

para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 21 de Novembro de 2018.

PATRICIA FERREIRA VARGAS

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 34358 Nr: 2545-07.2007.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solenir Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Rossi Buratto - 

OAB:12215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO 

- OAB:5849/O

 Autos código: 34358

INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado para 

proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 21 de Novembro de 2018.

PATRICIA FERREIRA VARGAS

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 8597 Nr: 1445-95.1999.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo Conci, Rosalina Pina Conci., Maria Selma Conci, 

Leonilda Conci Macedo, Cleusa Maria Scandaroli Conci, Ilda Laidens Conci, 

Wilson Rogério Conci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Conci. (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Souza Ponce - OAB:9.202, 

Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Huberto Nonato dos 

Santos - OAB:3.286-A, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código: 8597

INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o advogado da parte 

inventariante para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Diamantino/MT, 21 de Novembro de 2018.

PATRICIA FERREIRA VARGAS

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92496 Nr: 912-14.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gonçalves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Considerando o teor da certidão acostada às fls. 147, no qual informa o 

falecimento da testemunha PM JOILSON ANTONIO MARTINS, bem como a 

não localização da testemunha NELSON PEREIRA, INTIMO o patrono do 

acusado para manisfestar o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 35229 Nr: 64-37.2008.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS

 AUTOS Nº 64-37.2008.811.0005 CÓDIGO 35229

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Edson Pedro dos Santos

INTIMANDO: Denunciado: EDSON PEDRO DOS SANTOS, Cpf: 

16429915115, Rg: 319610 ssp MT Filiação: Vetino Santos e Francisca 

Maria dos Santos, data de nascimento: 14/03/1961, brasileiro(a), natural 

de Gloria de dourados-MS, casado(a), motorista, Endereço: Rua Goiatuba 

Nº 855, Telefone 67-3388-5842, Bairro: Jardim Roselandia, Cidade: 

Dourados-MS.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO, acima qualificado, 

Atualmente em Lugar Incerto e Não Sabido, PARA QUE FIQUE CIENTE do 

Inteiro Teor da SENTENÇA DE FLS. 116//116 Vº9, abaixo transcrita:

 SENTENÇA: 1 - RELATÓRIO Trata-se de ação penal proposta pelo 

Ministério Público em face de EDSON PEDRO DOS SANTOS para apurar a 

prática do crime previsto no artigo 306 da Lei Federal nº. 9.503/97. A 

denúncia foi recebida em 03/10/2012 – fl. 88. Às fls. 114/115 o Ministério 

Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição virtual. 2 – DA 

FUNDAMENTAÇÃO É imperioso o reconhecimento de que no presente 

caso já ocorreu a prescrição virtual. A pena imposta ao delito tipificado no 

art. 306 do CTB é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos. Até o 

presente momento não houve o prolação de sentença. Ainda que 

houvesse e fosse julgada procedente, a pena imposta pelo delito descrito 

na denúncia não seria superior a 06 (seis) meses, na hipótese do 

indiciado ser primário e não havendo justificativa para fixação da pena 

acima do mínimo cominado ao delito. No caso em tela, a pena a ser imposta 

ao delito previsto no artigo 306 do CTB, seria de 06 (seis) meses, mínimo 

legal, a qual, nos termos do artigo 109, inciso VI, prescreve em 03 (três) 

anos. Ocorre que, desde a data do delito, em 28/10/2007 e o recebimento 

da denúncia, em 03/10/2012, decorreu lapso temporal superior ao prazo 

prescricional acima mencionado. Portanto, fatalmente se reconheceria, no 

final do processo, ou mesmo em Segunda Instância, a prescrição 

retroativa. Por esta razão, inútil o prosseguimento do feito. Dessa forma, 

considerando-se o princípio da economia processual e projetando-se a 

provável pena fixada em caso de eventual condenação, conclui-se ter 

decorrido lapso temporal maior do que o que a lei penal fixa como prazo 

prescricional, efetivando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva 

dita virtual ou antecipada. 3 – DO DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal, bem como no parecer ministerial de fls. 114/115- verso, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que se refere à infração apurada 

nesses autos, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

do Estado. P.R.I. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 16 

de agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Diamantino - MT, 22 de novembro de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestor(a) Judiciário(a)

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARVALHO BORGES OAB - MT25140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001366-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VEDANA COMERCIO DE 

PECAS E SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: IMAC TRANSPORTES E 

SERVICOS LTDA - ME Vistos. 1 - Designe-se audiência de conciliação. 2 - 

Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que compareça 

à audiência de conciliação em data a ser designada pela escrivania, 

consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - 

Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 21 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001384-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAHOA MATOS TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001384-56.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME REQUERIDO: LAHOA MATOS TERRA Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de origem, com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Diamantino, 

21 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-25.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010156-25.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ALESSANDRO SANTOS SOUZA 

Vistos, etc. Verifica-se que o nome da parte requerida cadastrado por 

ocasião do protocolo da ação foi Alessandro Santos Souza, contudo, 

conforme petição inicial e petição de id. 15660383, o nome do requerido é 

Alessandro Souza de Carvalho. Assim, retifique-se o polo passivo para 

fazer constar Alessandro Souza de Carvalho. Por outro lado, tendo em 

vista que a parte executada possui patrono com procuração nos autos, o 

qual foi intimado via DJE da decisão de id. 12442774, desnecessária a 

intimação pessoal do executado para a fase de cumprimento de sentença. 

Desta forma, intime-se a parte exequente através de seu patrono que se 

manifeste no prazo de 05 dias, requerendo o que dê direito. Cumpra-se. 

Diamantino, 21 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001389-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. B. S. (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Alto Paraguai (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001389-78.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO 

ESTADUAL, ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTO PARAGUAI Vistos, etc. Vista ao MPE quanto ao parecer emitido pelo 

NAT de id. nº 16590343, em especial ao apontamento de inexistência de 

documentos que comprovem a realização do tratamento ambulatorial pelo 

adolescente, quais sejam relatórios do CAPS ou relatório de 

acompanhamento psicossocial e/ou prontuário de médico especializado 

com a juntada aos autos, no caso de existência dos documentos. 

Cumpra-se com urgência. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001407-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA MAYUME FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001407-02.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: LORENA MAYUME FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1 

- Cite-se a executada para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da 

dívida. 2 - Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. 3 - Em 

caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente em 

bens móveis de fácil comercialização, removam-se imediatamente os bens 

penhorados e os depositem com a parte autora, descrevendo-se seu 

estado de uso e conservação. 4 – Seja designada data para audiência de 

conciliação, ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, 

da Lei 9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer 

embargos. 5 - Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão 

de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6 - DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-18.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta envio intimação ao patrono do requerente para manifestar sobre o 

comprovante de pagamento 16567178

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020083-78.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C M DE S ARAUJO - COMERCIO DE PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador da exequente para manifestar quanto 

prosseguimento do feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-86.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL CUNHA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELMA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARIANE FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido CLARO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido FUNDO INVESTIMENTO para 

responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NATIARA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido SCARD para responder o 

recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PIRES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000683-95.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PIRES DA 

SILVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 21 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO LUIZ MIRANDA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000374-74.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROMULO LUIZ MIRANDA 

MARINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 21 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001492-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENEDITO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001492-22.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RONALDO BENEDITO NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORREIA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000434-47.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO CORREIA PRADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001371-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA FATIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NEIVA BALBINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde (REQUERIDO)

MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001371-57.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NEIVA BALBINA DE ALMEIDA, 

NEILA FATIMA DE ALMEIDA REQUERIDO: MUNCÍPIO DE DIAMANTINO, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

Vistos, etc. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com 

pedido tutela de urgência, proposta por Neiva Balbina de Almeida, visando 

compelir o Município de Diamantino/MT e o Estado de Mato Grosso a 

fornecerem gratuitamente os medicamentos HEMIFUMARATO DE 

QUETIAPINA 100mg, EXELON 3mg e CLORIDRATO DE MAMENTINA 10mg, 

eis que, segunda a autora, tais medicamentos não são fornecidos pela 

Farmácia Municipal de Diamantino e a mesma não possui condições 

financeiras para custear a compra dos medicamentos. Consta na inicial 

que a parte autora está atualmente com 82 anos de idade e apresenta 

quadro grave de demência Alzheimer, necessitando fazer uso dos 

medicamentos mencionados acima para tratamento da doença. 

Argumenta, ainda, que a Farmácia Municipal de Diamantino informou que 

não fornece os medicamentos em questão, bem como que não possui 

condições financeiras para adquirir os medicamentos com seus próprios 

recursos, eis que recebe um salário mínimo de aposentadoria. Com a inicial 

vieram os documentos, id. n. 16438100, 16438102, 16438122. Os autos 

foram remetidos ao NAT (id. n. 16444997), cujo parecer consta do id. 

16610456. É o relato. Decido. Relativamente ao pedido de tutela de 

urgência, assim dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim, para a concessão da tutela específica é necessário observar se 

estão presentes a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo do 

dano, quanto a ineficácia do provimento final em razão da demora. Feitas 

breves considerações acerca da matéria deduzida em Juízo, resta 

analisar se encontram-se presentes ou não os pressupostos 

autorizadores da tutela antecipada em sede de obrigação de fazer. No 

caso em análise, resta demonstrado que a parte autora apresenta quadro 

de demência Alzheimer, cuja doença é incurável e permanente, e 

necessita fazer uso dos medicamentos HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA, 

EXELON e CLORIDRATO DE MAMENTINA. Alzheimer nada mais é do que 

uma doença neuro-degenerativa que provoca o declínio das funções 

cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e 

interferindo no comportamento e na personalidade da pessoa. Não 

obstante, observa-se que os medicamentos são de alto custo, e, 

considerando a situação de hipossuficiência da paciente, resta 

demonstrado que esta não conseguirá arcar com o tratamento na esfera 

particular. Portanto, é certo que há necessidade de que o Poder Judiciário 

intervenha, para que a autora seja tratada com a devida dignidade pelo 

Poder Público, a fim de ser proporcionada uma melhor qualidade de vida a 

mesma, uma vez que a doença que lhe acomete não tem cura. Nesta 

senda, outra não pode ser a decisão senão conceder a tutela de urgência 
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requerida, até mesmo porque estão preenchidos todos os requisitos para 

a sua concessão. Assim, com fundamento na supremacia do direito à 

vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, tutelados 

constitucionalmente (arts. 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da CF), e estando 

presentes a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, entendo 

que o pedido merece deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência, e determino que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Diamantino/MT forneçam, imediatamente, os medicamentos 

HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100mg, EXELON 3mg e CLORIDRATO DE 

MAMENTINA 10mg, em favor da requerente, sob pena de desobediência. 

Intime-se a Procuradoria Geral do Estado, bem como o Secretário de 

Saúde do Estado acerca da presente tutela de urgência concedida. Em 

concomitância com a intimação da presente decisão, citem-se os Réus 

para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Consigne-se no 

mandado e/ou no instrumento de citação que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 22 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge. Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001413-09.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO DE ALMEIDA 

ALESSIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que não 

se encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

de urgência perquirida, sendo prudente aguardar a instrução processual 

para melhor esclarecimento dos fatos. É que o autor alega que solicitou 

junto a reclamada o cancelamento do plano pós-pago para que houvesse 

a conversão de sua linha para a modalidade pré-paga, sem indicar quando 

exatamente ocorreu o pedido de cancelamento. Informa, ainda, que por 

volta do início do mês de outubro a empresa ré reclamou o pagamento da 

fatura correspondente ao período de 09/2018, que já havia sido paga no 

respectivo vencimento e que, mesmo assim, a ré cancelou a linha do 

requerente. Para tanto, o autor comprova o pagamento apenas da referida 

fatura de mês de referência 09/2018, contudo, embora o vencimento da 

referida fatura é no mês de setembro, a mesma corresponde a utilização 

da linha no mês de agosto, período 02/08/2018 a 01/09/2018. Portanto, se 

o autor solicitou o cancelamento da linha no início de outubro, conforme 

fica subentendido através da inicial, o mesmo deveria trazer o 

comprovante do pagamento da fatura do período de 02/09/2018 a 

01/10/2018. Assim, não é possível verificar se o cancelamento da linha do 

autor ocorreu indevidamente mesmo com o pagamento de todas as faturas 

devidas pelo autor até a data do pedido de cancelamento do plano, ou se 

ocorreu devido ao inadimplemento de eventual fatura residual, cujo 

faturamento já estava em andamento quando do pedido do cancelamento 

da linha pós-paga pelo autor, havendo a necessidade de se ouvir a ré 

acerca dos fatos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MARIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000654-45.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DENIZE MARIA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE AGRIPINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000370-37.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAINE AGRIPINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO LUIZ MIRANDA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000375-59.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROMULO LUIZ MIRANDA 

MARINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FLORAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000263-90.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GISLAINE FLORAS CARDOSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000847-60.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MICHELE LOPES DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 22 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO ALVES DOS SANTOS GANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000034-04.2016.8.11.0005. REQUERENTE: CONSUELO ALVES DOS 

SANTOS GANDRA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 21 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000499-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA STOCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ZANTEDESCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000499-42.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VANESSA PEREIRA STOCCO 

REQUERIDO: GABRIELA ZANTEDESCHI Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001062-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR ANTONIO KLEIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ANDRADE OAB - GO30726 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001062-36.2018.8.11.0005. AUTOR(A): ANTUR TRANSPORTES LTDA - 

EPP RÉU: VOLMIR ANTONIO KLEIN Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro 
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Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001057-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BRASILEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ANDRADE OAB - GO30726 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001057-14.2018.8.11.0005. AUTOR(A): ANTUR TRANSPORTES LTDA - 

EP RÉU: MARCOS BRASILEIRO Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGON HENRIQUE DA ROCHA AGULHARE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000526-25.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: EGON HENRIQUE DA ROCHA AGULHARE Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Antes da angularização da relação jurídica processual, 

comparece a parte reclamante em Juízo informando que o reclamado 

efetuou acordo diretamente no escritório da reclamante, requerendo o 

arquivamento do feito, conforme petição de id. 13603037. Por isso, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

485, inciso VI, do CPC c/c o artigo 51, “caput”, da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

22 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011298-35.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALCHIAVON & POTT LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA BATISTA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8011298-35.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: DALCHIAVON & POTT LTDA - 

EPP EXECUTADO: EMILIA BATISTA SANTANA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme 

petição de id 15802415, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RODRIGUES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001026-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LAZARO RODRIGUES 

CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme ciente do patrono da parte 

autora no id. 15710139, a parte reclamante não se dignou em comparecer 

àquela assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual 

a extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STALLONY LOURENCO VANNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001023-39.2018.8.11.0005. REQUERENTE: STALLONY LOURENCO 

VANNI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório 

em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

delongas, mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certificado 

no id. 15632333, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STALLONY LOURENCO VANNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001024-24.2018.8.11.0005. REQUERENTE: STALLONY LOURENCO 

VANNI REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certificado no id. 

15632834, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001022-54.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOS HENRIQUE PAIVA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

delongas, mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certificado 

no id. 15631620, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STALLONY LOURENCO VANNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001025-09.2018.8.11.0005. REQUERENTE: STALLONY LOURENCO 

VANNI REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certificado no id. 

15633174, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001021-69.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GEOVANE RICARDO SILVA 

ROCHA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

delongas, mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certificado 

no id. 15346709, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-85.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001546-85.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 1 

– Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 22 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-18.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010506-18.2011.8.11.0005. REQUERENTE: MAURICIO DA SILVA 

REQUERIDO: JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Primeiramente, considerando que houve alteração incompreensível do polo 

passivo da demanda, onde a parte Top Car Veículos foi substituída por 

Joao de Deus de Souza-Me, se determino que seja realizada a retificação 

do polo, para fazer constar o nome correto da parte ré. Por fim, 

considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme 

petição de id 16224147, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001020-84.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GEOVANE RICARDO SILVA 

ROCHA JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme certificado no id. 15345685, 

a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001016-47.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certificado no id. 

15326496, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 22 de novembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000771-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UYDINEY MIGUEL DE OLIVEIRA OAB - PR83471 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000771-36.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DANIEL DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 22 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000650-08.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANA OLIVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme certificado no id. 15350187, 

a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 22 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1006014-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR MORS (REQUERENTE)

SUELI TEREZINHA SCHRAM MORS (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDIANE ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006014-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SUELI TEREZINHA SCHRAM MORS, 

EVANDRO CESAR MORS REQUERIDO: VIDIANE ROSA DA SILVA Vistos 

etc. Considerando que não houve tempo hábil para cumprimento do ato 

deprecado, oficie-se ao juízo de origem solicitando que designe nova data 

para a audiência, e, após, cumpra-se conforme deprecado. Primavera do 

Leste-MT, 22/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007291-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DEOCLIDES ALVES FILHO (REQUERENTE)

PRISCILA DE SOUZA JUVINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007291-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PRISCILA DE SOUZA JUVINO 

ALVES, JOSE DEOCLIDES ALVES FILHO Vistos, etc. Recebo o 

procedimento. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Dê-se 

vista ao Ministério Público. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT 22/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007551-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

maria de fatima da silva (REQUERENTE)

JOSIVAL DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Edival Rodrigues de Souza (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007551-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSIVAL DA SILVA 

RODRIGUES, MARIA DE FATIMA DA SILVA REQUERIDO: EDIVAL 

RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. 

Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 22/11/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007495-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES FRANCA (REQUERENTE)

ELIANE RODRIGUES AMADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FRANÇA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007495-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIANE RODRIGUES 

AMADOR, BRUNA RODRIGUES FRANCA REQUERIDO: JUAREZ FRANÇA 

Vistos etc. Cumpra-se conforme deprecado. Após, cumpridas as 

exigências, devolva-se ao Juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Primavera do Leste-MT, 22/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007411-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

EUNICE DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRIO BORGES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007411-56.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EUNICE DE SOUZA 

GONCALVES, JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA E 

SUCESSÕES - RONDONÓPOLIS MT REQUERIDO: VALMIRIO BORGES 

RAMOS Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas 

as exigências, devolva-se ao Juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Primavera do Leste-MT, 22/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007407-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

WANESSA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007407-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WANESSA COSTA BATISTA, 

JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES - 

RONDONÓPOLIS MT REQUERIDO: ZILDOMAR PEREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, 

devolva-se ao Juízo deprecante com as nossas homenagens. Primavera 

do Leste-MT, 22/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004261-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. F. D. S. (REQUERENTE)

S. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. F. D. S. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. D. P. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO, DA INVENTARIANTE PARA APRESENTAR, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, O ENDEREÇO COMPLETO DE JOANA DARC DE PAULA E 

SILVA, COMPANHEIRA DO "DE CUJUS" NA ÉPOCA DO FALECIMENTO, 

CONFORME CONSTA NA INICIAL, PARA PROCEDER COM A SUA 

CITAÇÃO, BEM COMO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA 

FAZENDA NACIONAL DE ID 11073946.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000680-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. A. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intime-se a parte autora, através do seu procurador RONALDO QUEIROZ 

GARCIA OAB/MT 21052-A, para que no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos 

autos a certidão de casamento para o fim de expedição de Mandado de 

Averbação de Divórcio.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122606 Nr: 5146-74.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPN, TPN, EDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LUCIANO FREITAS FARIA - OAB:11979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada de Carta Precatória de fls. 128/148, e a 

Apresentação de Justificativa de fls. 149/155, impulsiono os autos para a 

intimação da parte autora, para que manifeste, no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138727 Nr: 9500-11.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, MARIA ELISA DA COSTA HOMERCHER - 

OAB:MT/31938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora não foi localizada no endereço indicado 

nos autos, conforme se vê na certidão do oficial de justiça de fls. 84, 

impulsiono os autos, intimando-se a sua advogada para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do processo por se 

tratar de META-2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150779 Nr: 4750-29.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CQLF, HLM, SADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os termos da certidão do Oficial de Justiça juntada às fls. 38, 

impulsiono os autos com vista ao d. Advogado da parte requerente, para 

manifestação, no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139806 Nr: 10147-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC-E, LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DA CUNHA GIULIANI - 

OAB:58756 RS, MAGDA CARBONI - OAB:72802 RS, NEWTON ARTUR 

MEDEIROS GIULIANI - OAB:6901 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a CONTESTAÇÃO juntada às fls. 62/64, impulsiono os 

autos intimando-se a parte AUTORA, para querendo, impugná-la, em 

15(quinze) dias, atentando-se que o presente processo refere-se a 

META-2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111073 Nr: 1428-06.2012.811.0037

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 Considerando os memoriais apresentado pela parte autora às fls. 

199/200, impulsiono os autos com vista ao d. advogado do requerido para 

o oferecimento de suas derradeiras alegações, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61949 Nr: 1631-70.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:MT/18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - 

OAB:15222/MT, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 18.174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o determinado as fls.787/788 Intimo o inventariante 

Alessandre de Souza Polato através de seu advogados Leonardo Costa 

Nicolino OAB/MT 12.900 , Gilmar Antonio Subtil Godinho OAB/MT 11.436, 

Ederson Santos Neves OAB/MT 17.058, Adriana Aires de Melo Nicolino 

OAB/MT 17.058, para que:

Promova a reserva de bem ou quantia suficiente à quitação da obrigação 

sob litígio, conforme previsão legal contida no paragrafo único do art. 

643,do CPC.

Comparecer juntamente com os demais herdeiros à Audiência de 

Mediação no dia 01/02/2019 às 13:00 horas, a ser realizada na sala de 

Conciliação do Fórum.

Para juntar aos autos a certidão negativa de débitos fiscais expedida no 

portal eletrônico da SEFAZ até a data da Audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61949 Nr: 1631-70.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 
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OAB:MT/18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - 

OAB:15222/MT, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 18.174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado às fls.787/788, Intimo Antonio Roberto Brandalize e 

Ieda Maria Brandalize atraves de seus advogados Henrique Rezende 

Iunes de Sousa OAB/MT 12867, Tadeu Trevisan Bueno OAB/MT 6212, 

para comparecerem à Audiência de Mediação no dia 01/02/2019 às 13:00 

horas na sala de Conciliação do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138006 Nr: 9023-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilce Maria Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a CONTESTAÇÃO juntada às fls. 60, impulsiono os autos 

intimando-se a parte AUTORA, para querendo, impugná-la, em 15(quinze) 

dias, atentando-se que o presente processo refere-se a META-2 do CNJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156096 Nr: 7223-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA SPANIOL ROBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ARTUR ROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7223-85.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

INTERDITANDO: EULALIA SPANIOL ROBE

INTERDITADO: ANDERSON ARTUR ROBE

FINALIDADE: DECRETAR INTERDIÇÃO

RESUMO DA INICIAL: O requerido, ora interditando possui 22 anos de 

idade, sendo portador de doença mental severa, onde foi diagnosticado 

com enfermidade permanente e cuja CID é F. 72, a qual impossibilita de 

exercer qualquer atividade laboral, que demande de responsabilidade, por 

não possuir o uso da razão, necessitando e acompanhamento constante. 

Destarte, devido a uma condição física e mental, o requerido não é capaz 

de cuidar de si mesmo, tendo dificuldades para se locomover 

necessitando de supervisão integral para suas atividades comuns da vida 

diária até ,mesmo as mais elementares. Outrossim, a autora é a genitora e 

quem cuida de forma adequada do interditando desde de o seu 

nascimento, possuindo de fato todas as condições para desempenhar de 

maneira responsável e eficiente o encargo de curadora. Assim 

considerando a incapacidade do requerido, necessário se faz as 

interdição, deferindo-se a curatela a autora, por constituir medida de 

Justiça.

DECISÃO/DESPACHO: DECRETO A INTERDIÇÃO do réu, de acordo com o 

art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como sua curadora a 

demandante, para a prática dos atos civis da vida do interditando, ficando 

limitada aos atos da curatela aos de transações civis simples, recebimento 

de benefícios, requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos 

públicos ou assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para 

dispor de bens ou direitos do interditado (art. 755, do CPC). No mesmo 

sentido, quaisquer valores recebidos de entidade previdenciária deverão 

ser aplicados exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do 

interditado

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 21 de novembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 117039 Nr: 7709-75.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRA, AKCDS, SAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Considerando os memoriais apresentado pelas partes requeridas às fls. 

262/265, impulsiono os autos para intimação da parte autora para suas 

derradeiras alegações, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 117039 Nr: 7709-75.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRA, AKCDS, SAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Certifico que em contato telefônico com o Setor Responsável pelo 

desconto na conta do requerido foi informado que os valores dos 

descontos determinados estão sendo efetuados e repassados 

diretamente para a conta da requerente informada no ofício requisitório, 

tanto do valor inicial, quando após nova determinação na ação revisional.

Assim, considerando a manifestação do Ministério Público de fls. 239-vº, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar quanto ao 

prosseguimento no processo, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 185322 Nr: 1677-78.2017.811.0037

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA, HPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Vistos etc.

Intime-se o patrono dos requeridos para que apresente as Alegações 

Finais, no prazo legal.

Após, conclusos.

Primavera do Leste, 22 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158936 Nr: 8554-05.2015.811.0037

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

 PARTE AUTORA: VHFLB, MHF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O executado não foi encontrado no endereço fornecido pela exequente (f. 

16/17).

Visando atender aos princípios da celeridade e economia processual, 

antes de deferir os pedidos de f. 30/31, procedo com a busca do 

endereço do executado eventualmente registrados na Receita Federal e 

Detran por meio dos sistemas Infojud e Renajud. Colaciono o resultado da 

pesquisa.

Obtido endereço diverso do constante no feito, promova-se nova 

diligência de intimação.

Não sendo obtido endereço ou caso seja idêntico ao (s) já apurado (s) 

nos autos, defiro, então, o pedido de f. 30/31, determinando a expedição 

de ofícios na forma requerida, fixando o prazo de 15 dias para resposta.

Não sendo obtido qualquer êxito nas diligências efetuadas ou caso não 

localizado o executado em eventual novo endereço, dê-se vista à 

exequente para requerer o que entender de direito.

Após, vista ao MP. Em seguida, conclusos para decisão.

Ciência às partes e ao Ministério Público. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007418-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE ALVES DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007418-48.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ FLORES REQUERIDO: RAYANE ALVES DE 

PAULA Vistos, etc. Recebo o procedimento. Defiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. Dê-se vista ao Ministério Público. Em 

seguida, conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22/11/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007458-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007458-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JORGE LUIZ DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: FERNANDA ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre 

as partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito. 

Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT 

22/11/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007289-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOMAS CASTOLDI (REQUERENTE)

DANIELA PAOLLA RAVAGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEXISTENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007289-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCOS JOMAS CASTOLDI, 

DANIELA PAOLLA RAVAGNANI REQUERIDO: INEXISTENTE Vistos etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito. Publicada e 

registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 22/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004960-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIXANDRA MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO MOREIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004960-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIXANDRA MOREIRA LOPES 

REQUERIDO: JOAO BOSCO MOREIRA LOPES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Substituição de Curatela, com pedido de tutela antecipada. A 

inicial veio acompanhada da documentação pertinente. Foi deferida 

antecipação de tutela, sendo expedido termo de compromisso da curatela 

provisória, bem como realizado estudo psicossocial. O Ministério Público, 

em sua manifestação retro, exarou parecer favorável à pretensão da 

parte autora. É o relato. Decido: No presente caso, verifica-se que a 

autora é irmã do curatelado, e possui a curatela de fato do mesmo desde o 

falecimento de sua irmã, sendo-lhe concedida a curatela provisória em 

efeitos de liminar. Assim, diante do falecimento da curadora e 

considerando que o estudo psicossocial foi favorável (id 14799923), nos 

termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido, substituindo o 

curador de João Bôsco Moreira, nomeando a parte requerente para tal 

encargo, confirmando, ainda, a antecipação de tutela concedida. Lavre-se 

Termo de Compromisso da Curatela Definitiva. Isento de custas e 

despesas processuais face à gratuidade da Justiça. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22/11/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006954-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR(A))

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16393000, EM 

ESPECIAL PARA CUMPRIR O ITEM ABAIXO: "concedo a medida liminar 

para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência 

da parte contrária, mediante prévia prestação de caução no valor 
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equivalente a 3 (três) meses de aluguel."

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006807-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS NUNES DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15811047, BEM COMO 

PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, COMPROVANDO O PAGAMENTO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006775-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA CANESIN OAB - PR54266 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ANTONIO CANESIN OAB - PR08007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15811669, BEM COMO 

PARA NO PRAZO DE DEZ DIAS PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, COMPROVANDO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006805-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLAN MARQUES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGO ALBRECHT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006805-28.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GIRLAN MARQUES DUARTE 

EXECUTADO: FERNANDO RODRIGO ALBRECHT Vistos etc. A parte autora 

é comerciante, consoante declaração (Num. 15765970 - Pág. 1), 

presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas 

do processo sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial. 

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 08 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006647-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MARTINS PEREIRA DA CRUZ FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15847927, BEM COMO 

PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, COMPROVANDO NOS AUTOS O RECOLHIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006659-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15847936, BEM COMO 

PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, COMPROVANDO NOS AUTOS O RECOLHIMENTO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006842-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (EXECUTADO)

IARA DE CAMPOS BRUNETTA (EXECUTADO)

LARA DE CAMPOS BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1006842-55.2018.8.11.0037 Ação de 

Execução de Título Extrajudicial Exequente: Carlos Alberto de Souza 

Executado: Espólio de Ivo Brunetta Vistos etc. Acolho a emenda (ID 

16148593). Cite-se o devedor para, em 10 (dez) dias, satisfazer a 

obrigação consistente na entrega de 13.000 (treze mil) sacas de soja de 

60 kg cada, livres de impureza ou promover o pagamento em moeda 

corrente, conforme preço na data do vencimento (CPC, art.800), 

cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos no 

prazo de 10 (quinze) dias (CPC, art.915). Expirado o prazo para satisfazer 

a obrigação, intime-se a parte exequente para manifestação em 10 (dez) 

dias, na forma do artigo 800, §1º, do Código de Processo Civil. 

Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 

(CPC, art.212, §2º). Expeça-se certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias de sua 

concretização, a parte exequente deverá comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas. Formalizada penhora sobre bens suficientes para 

cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cancelamento as averbações relativas àqueles não penhorados, 

determinando o juiz o cancelamento das averbações caso a parte 

exequente não o faça no prazo (CPC, art.828). O exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações 

indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados (CPC, art.828, §5º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de novembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Subst. 

Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138431 Nr: 9300-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA DAS 

GRAÇAS JACO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES MIRANDA, TEREZA MARIA 

DE SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9300-04.2014.811.0037 (Código 138431)

Ação de Usucapião Extraordinária
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Requerentes: Divino Francisco dos Santos e Maria das Graças Jacó 

Santos

Requeridos: José Rodrigues Miranda e Tereza Maria de Souza Miranda

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

falecido o réu, será ordenada a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses.

Destarte, tendo em vista o falecimento da ré Tereza Maria de Souza 

Miranda, consoante certidão de óbito inclusa (fls.68), suspendo o curso 

processual pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até a efetiva sucessão 

processual.

Intime-se a parte autora para promover a citação do respectivo espólio, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo 

legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 13 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 108881 Nr: 8071-14.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO VIEIRA TRANSPORTE LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Processo nº 8071-14.2011.811.0037 (Código 108881)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Ivo Vieira Transportes Ltda.

 Executada: Claro S/A.

Vistos etc.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada (fls.129), mediante 

prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Intime-se a parte exequente para informar sobre o adimplemento integral 

da obrigação executada, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124198 Nr: 6768-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE WANZELLER GUEDES, JOSÉLIA PINTO 

GOMES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, VANIA 

STRUBE VILELA IZIDIO, Edilson Izidio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:MT/ 15120-E, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:MT 6.755

 Processo nº 6768-91.2013.811.0037 (Código 124198)

Ação de Embargos de Terceiro

 Embargantes: George Wanzeller Guedes e Outra

Embargados: Edilson Izidio da Silva e Outros

 Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte embargante para manifestar-se sobre a perda de objeto, 

em razão da extinção da ação monitória, em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168036 Nr: 4252-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4252-93.2016.811.0037 (168036)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Comércio e Indústria Brasileira de Estruturas Pré-moldadas 

LTDA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Comércio e Indústria Brasileira de Estruturas Pré-moldadas 

LTDA., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transacionaram, requerendo 

a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.54).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, consoante pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157356 Nr: 7821-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18597

 Processo nº 7821-39.2015.811.0037 (Código 157356)

Ação de Busca e Apreensão de Consórcio LTDA

Requerente: Randon Administradora de Consórcio LTDA

Requerido: Jair Kumm

Vistos etc.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se a certidão de intimação, consoante postulado (fls.96).

Interposto o recurso de agravo de instrumento, intime-se o requerido para 

promover a juntada aos autos, de cópia da petição do agravo de 

instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos 

documentos que instruíram o recurso, na forma do artigo 1.018, 2§, do 

Código de Processo Civil.
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Em seguida, certificado o julgamento do recurso, imediata conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122352 Nr: 4886-94.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Izidio da Silva, VANIA STRUBE VILELA 

IZIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:MT 6.755, SERGIO PAGANOTTO - OAB:MT 12.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, JOICYLNE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 Processo nº 4886-94.2013.811.0037 (Código 122352)

Ação Monitória

 Requerente: Antônio Rodrigues da Silva

 Requeridos: Edilson Izidio da Silva e Vania Strube Vilela Izidio

 Vistos etc.

Trata-se de ação Monitória proposta por Antônio Rodrigues da Silva em 

face de Edilson Izidio da Silva e Vania Strube Vilela Izidio, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls. 193/194).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Julgo prejudicados os embargos opostos (fls.172/189), em razão da 

composição.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Custas processuais e horários advocatícios, consoante pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115809 Nr: 6391-57.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO KIRNEV, ZILA PEREIRA DE SOUZA 

KIRNEV, IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, FERNANDO PASINI - OAB:8856/MT

 Processo nº 6391-57.2012.811.0037 (115809)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Douglas Ricardo Guilhen Melo

Executados: Paulo Kirnev e Zilda Pereira de Souza Kirnev

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Douglas Ricardo 

Guilhen Melo em face de Paulo Kirnev e Zilda Pereira de Souza Kirnev, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transacionaram, requerendo 

a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.116/121).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, consoante pactuado.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Proceda a baixa de medida restritiva.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 183708 Nr: 756-22.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA, ENIO 

JOSE BREMM, CLARICE ANGELINA CARAMORI BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Processo nº 756-22.2017.811.0037 (183708)

Ação de Embargos à Execução c/c Repetição em Dobro

 Embargantes: Bremenio Concretos e Argamassas LTDA., Enio Jose 

Bremn e Clarice Angelina Caramori Bremn

Embargado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

Trata-se de ação de Embargos à Execução c/c Repetição em Dobro 

proposta por Bremenio Concretos e Argamassas LTDA., Enio José Bremn 

e Clarice Angelina Caramori Bremn em face de Banco Bradesco S/A, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerente 

desistiu da ação, com anuência expressa da parte requerida, em face de 

composição amigável extrajudicial (fls. 242).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Custas processuais remanescentes pelas parte autora, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, 

consoante pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113377 Nr: 3769-05.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:MT/ 14394
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 Processo nº 3769-05.2012.811.0037 (Código 113377)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Apuração de 

Perdas e Danos

Requerente: D.F. Incorporadora e Imobiliária LTDA.

Requerida: Jucileide Maria Medeira.

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e 

Apuração de Perdas e Danos proposta por D.F. Incorporadora e Imobiliária 

LTDA. em face de Jucileide Maria Medira, ambas qualificadas nos autos 

em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transacionaram, requerendo 

a homologação do acordo (fls.120).

 Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, consoante pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69216 Nr: 1524-89.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerente para 

manifestar-se acerca do petitorio juntado aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167396 Nr: 3886-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Processo nº 3886-54.2016.811.0037 (167396)

Ação de Consignação em Pagamento

 Requerente: Comércio Indústria Brasileira de Estruturas Pré-moldadas 

LTDA.

Requerido: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por Comércio e 

Indústria Brasileira de Estruturas Pré-moldadas LTDA. em face de Banco 

Bradesco S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte autora 

noticiou a composição extrajudicial com a parte ré e postulou pela 

desistência da ação, com anuência expressa da requerida (fls. 140).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes pela parte autora, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, 

consoante pactuado.

Expeça-se alvará, consoante acordado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155276 Nr: 6894-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSON RUBIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 163288 Nr: 1812-27.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MIRANDA LIMA, MARIA ALICE 

MIRANDA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ VELLOZO - 

OAB:19956/0, WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Processo nº 1812-27.2016.811.0037 (Código 163288)

Ação de Indenizatória por Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes

Requerente: Maria José dos Santos Requeridos: Luiz Carlos Miranda Lima 

e Maria Alice Miranda Luz

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenizatória por danos morais, estéticos e lucros 

cessantes proposta por Maria José dos Santos em face de Luiz Carlos 

Miranda Lima e Maria Alice Miranda Luz, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.137/139).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Julgo prejudicada a audiência designada.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, consoante pactuado.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121499 Nr: 4007-87.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Adgado do executado para apresentar 

as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57684 Nr: 5294-61.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULINA DA SILVA, JOSÉ SOUZA DA SILVA, 

MARIA APARECIDA DA SILVA, JEANY SOUZA DA SILVA, JOÃO SOUZA 

DA SILVA, VANDERLEI DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WILLIAN NASCIMENTO DE ALMEIDA, 

GILVANES MAGALI DE ALMEIDA ANTON, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, Thomas Henrique Rodrigues de Carvalho - 

OAB:124476

 Código nº 57684

Vistos etc.

 Em razão do pedido verbal do douto causídico Dr. Aloísio da Rosa Haas 

Silva feito a esta magistrada, devolvo os autos á secretária.

Após vista do referido advogado aos autos, voltem-se conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125763 Nr: 8328-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZI CASSIA CITON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RAFAEL SARTORI ÁLVARES - OAB:PR/ 

40.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8328-68.2013.811.0037 (Código 125763)

Ação de Execução por quantia certa com base em título extrajudicial

Exequente: Luzi Cassia Citon

Executado: Daniel Bortolon Ubaldo

Vistos etc.

O executado, regularmente citado por edital (83), não apresentou defesa, 

consoante certidão inclusa (fls.86).

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa do réu revel 

citado por edital, o qual deverá ser comunicado, mediante intimação 

pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), em face 

das prerrogativas funcionais.

Em seguida, intime-se a parte autora para manifestar sobre a peça 

defensiva, bem como sobre o requerimento do terceiro (fls.87/89), em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56179 Nr: 3781-58.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VIEIRA DA SILVA - ME, GILMAR 

VIEIRA DA SILVA, MERCE MARIA SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema . E ainda para depositar o valor de R$ 1.524,30 (Um mil e 

quinhentos e vinte e quarto reais e trinta centavos) na conta da CENTRAL 

DE MANDADOS, por se tratar de diligência cotada, conforme Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fl. 158, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 8054 Nr: 95-78.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449-MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:MT/17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENNYNK FERNANDO PRATES 

- OAB:20967, Willian Ricardo Mello Zanoni - OAB:OAB/PR 66404

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado(a) WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI para 

devolver os autos

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001554-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 4.120,00 (quatro mil cento e vinte reais), bem como manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007549-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CADORE (REQUERENTE)

FERNANDO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CORREIA (REQUERIDO)
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SEVERINO DE TAL (REQUERIDO)

BENEDITO CORREA (REQUERIDO)

EMIVALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLAUDIANE MORAES (REQUERIDO)

CLAUDIO MATOS E OUTROS (REQUERIDO)

IRMÃO FRANCISCO DE TAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007591-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007591-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUNIOR BORGES DA SILVA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, verifico que o requerente atribuiu o valor da 

causa em R$ 4.150,13 (quatro mil, cento e cinquenta reais e treze 

centavos), sendo que nas ações fundadas em contratos de alienação 

fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como 

as vincendas, que neste caso é de R$ 12.768,94 (doze mil, setecentos e 

sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme informado 

na inicial (ID nº 16559186, pág. 02). Nesse sentido: RECURSO – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/03/2016). Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado para, no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o 

valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007616-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SCHAVARSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007616-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JORGE SCHAVARSKI Vistos. Analisando os autos, verifico 

que não consta o pagamento das custas processuais de distribuição. 

Assim, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007606-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LAUCK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007606-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOAO PAULO LAUCK Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por DISAL ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO LTDA em face de JOAO PAULO LAUCK, qualificados nos 

autos. A ausência de prova da entrega da notificação extrajudicial, ainda 

que a devedora tenha descumprido a obrigação contratual ligada à 

informação de seu novo endereço, não comprova a constituição em mora, 

sendo incabível, portanto, a concessão da liminar, ante a falta requisito de 

procedibilidade à ação de busca e apreensão (artigos 2º, §§ 1º e 3º, do 

Decreto-lei nº 911/69). O credor possui outro meio para constituir àquela 

em mora, qual seja, o protesto do título e a intimação por edital (Agravo de 

instrumento nº 897.053-0/0, Rel. Des. Rocha de Souza, 32ª Câmara de 

Direito Privado). Assim, a ausência do preenchimento dos requisitos 

estampados pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 equivale a não 

comprovação da mora da agravada, de modo que inviável se mostra o 

decreto de apreensão do bem. Corroboram esse entendimento os 

seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA 

MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O 

DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital 

é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor. 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o 

Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas 

para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o 

reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso 

especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp n. 357.407/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA 

NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, 

exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de 

origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação 

do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de 

Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no 

sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.194.119/RS, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 18/12/2013). Ante o exposto, intime-se o autor para 

comprovar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código. Sem prejuízo, analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007517-18.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007517-18.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SANTA TEREZINHA 

INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RÉU: WELTON RODRIGUES DE 

ALMEIDA Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o 

pagamento das custas processuais de distribuição. Assim, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007567-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A V DE LA FUENTES - ME (EXECUTADO)

ALBERTO VEIGA DE LA FUENTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007567-44.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: A V DE LA FUENTES - ME, ALBERTO VEIGA DE 

LA FUENTES Vistos. Compulsando os autos, verifico que o autor 

protocolou os autos de maneira equivocada. Deste modo, proceda-se a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para proceder ao 

cancelamento da distribuição do feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1007581-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDIR ORTIZ DA SILVA (EMBARGANTE)

RUBIA DE MORAES ORTIZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLEBERSON DE MORAES OAB - SC34738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIS BATISTELA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007581-28.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: IVALDIR ORTIZ DA SILVA, 

RUBIA DE MORAES ORTIZ EMBARGADO: EDIS BATISTELA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento das custas 

processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003142-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI (REQUERIDO)

WILSON ROMAGNOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO TIRONI OAB - MS16311-B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003142-08.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: WILSON ROMAGNOLI, DANIELLE 

TIRONI ROMAGNOLI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS ajuizada por BAYER S.A. em face de WILSON 

ROMAGNOLI, ambos devidamente qualificados nos autos. Compulsando 

os autos, verifico que os autos foram distribuídos por dependência ao 

processo nº 5468-89.2016.811.0037 (Código 170498) em trâmite na 2ª 

Vara Cível desta Comarca. Ante o exposto, a fim de evitar eventuais 

decisões contraditórias, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para 

processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para a 2ª Vara Cível 

desta Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FAGUNDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000889-13.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ROBSON FAGUNDES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por ROBSON 

FAGUNDES DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 
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da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Quanto a 

preliminar apresentada pelo requerido de inépcia da inicial ante a ausência 

do boletim de ocorrência e laudos médicos, que aduz serem documentos 

indispensáveis à ação, esta não merece prosperar, visto que a lei 

6.194/74 não condiciona a propositura da ação à apresentação de 

qualquer documento, bastando que o autor comprove o acidente 

automobilístico e a dano decorrente deste por qualquer meio de prova 

idôneo, nos termos do artigo 5º da referida lei. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA 

DA DEMANDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDÍVEL – 

DEMONSTRAÇÃO DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO POR OUTRO MEIO 

IDÔNEO DE PROVA – IMPROVIDA. Não há na Lei nº 6.194/1974 qualquer 

dispositivo que condicione o pleito indenizatório à apresentação de boletim 

de ocorrência. É bastante que haja comprovação do acidente 

automobilístico e da invalidez que acomete o segurado por qualquer meio 

de prova idôneo, o que restou satisfeito no caso em tela com os 

documentos colacionados, sobretudo com a ficha de paciente extraída de 

sistema de hospital. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M E 

INPC – INDEXADORES LEGÍTIMOS PARA RECOMPOSIÇÃO DA PERDA 

INFLACIONÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS – ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/1973 – APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA – PROVIDA EM PARTE. O IGP-M/FGV e o INPC/IBGE são 

indexadores que correspondem legitimamente à depreciação do poder 

liberatório da moeda, podendo, assim, ser indistintamente adotados. 

Embora o valor da indenização tenha sido arbitrado abaixo do pleiteado na 

exordial, a Seguradora deve arcar integralmente com o pagamento das 

custas processuais e honorários, por força do princípio da causalidade, 

vez que foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação. Havendo 

condenação ao pagamento de pequeno valor, os honorários de advogado 

devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa do juiz, amparada 

nos critérios do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973 – 

grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e 

importância da causa, trabalho realizado e, ainda, tempo exigido para o 

serviço – e no princípio da razoabilidade, de modo a remunerar dignamente 

o profissional. No caso em apreço, a verba honorária fixada em 

aproximadamente R$ 202,00 (duzentos e dois reais), a toda evidência, é 

inadequada e irrisória, demandando majoração. (TJ-MS - APL: 

00162603020098120002 MS 0016260-30.2009.8.12.0002, Relator: Des. 

Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 09/06/2016) No que se refere à alegação de 

ausência de interesse de agir, vez que não houve requerimento 

administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a comprovação, 

uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é condição para 

a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à justiça. 

Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Refutadas as 

preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Considerando 

que a parte requerida alega a existência de diferença entre as assinaturas 

apostas na procuração e nos documentos pessoais juntados, para evitar 

futuras arguições de nulidade, determino a intimação do requerente para 

que apresente outro documento com assinatura autenticada em cartório 

para conferência das assinaturas, conforme solicitado (Id. 12786235 – 

pág. 8). Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito 

estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 
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seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 12786235). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000942-91.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDIMUNDO BEZERRA LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por EDIMUNDO 

BEZERRA LIMA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 
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REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ademais, não há nos autos 

demonstração de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido 

a ausência de requerimento administrativo, uma vez que suas alegações 

encontram-se no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, 

assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ainda, 

aduz a requerida que, cabe à parte instruir a inicial com os documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do Juízo, sob pena 

de incorrer em ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, relativamente à certeza do 

verdadeiro endereço da parte autora e ou local do acidente, conforme 

escolha da parte, sendo que a parte autora juntou comprovante de 

residência em nome de terceiro alheio ao feito, o que não supre a 

determinação legal nem justifica o critério de aforamento adotado pela 

parte. No caso em tela, verifica-se que a inicial preencheu os requisitos do 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, pois a comprovação de 

endereço não é requisito previsto, bastando a sua declinação. Nesse 

sentido cita-se jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. No caso, 

descabe o indeferimento da inicial, a qual preencheu os requisitos do art. 

282, do CPC. Ademais, a comprovação de endereço não é um destes 

requisitos, bastando a sua declinação. De outro lado, o autor instruiu a 

inicial com conta telefônica da pessoa com quem reside, a qual declarou 

de próprio punho que o mesmo também mora naquele local. Sentença 

desconstituída para possibilitar o normal prosseguimento do feito. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062956941, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 27/05/2015). Dessa forma, basta a declinação do endereço 

por parte da requerente para que a inicial preencha os requisitos 

necessários. Refutadas as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito 

estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 13718596). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004202-79.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MANOEL BISPO DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a manifestação 

retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, médico, CRM-MT 5329, que atende nesta cidade, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência da 

parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 
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da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14828542). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000647-54.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JEAN NELES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por JEAN NELES DE SOUZA 

em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados 

nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a 

analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 

operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 
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DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ainda, aduziu a 

requerida que, cabe à parte instruir a inicial com os documentos 

comprobatórios dos motivos fixadores da competência do Juízo, sob pena 

de incorrer em ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 320, 

do CPC/15, relativamente à certeza do verdadeiro endereço da parte 

autora e ou local do acidente, conforme escolha da parte, sendo que a 

parte autora juntou comprovante de residência em nome de terceiro alheio 

ao feito, o que não supre a determinação legal nem justifica o critério de 

aforamento adotado pela parte. No caso em tela, verifico que a inicial 

preencheu os requisitos do artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

pois a comprovação de endereço não é requisito previsto, bastando a sua 

declinação. Nesse sentido cita-se jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 

No caso, descabe o indeferimento da inicial, a qual preencheu os 

requisitos do art. 282, do CPC. Ademais, a comprovação de endereço não 

é um destes requisitos, bastando a sua declinação. De outro lado, o autor 

instruiu a inicial com conta telefônica da pessoa com quem reside, a qual 

declarou de próprio punho que o mesmo também mora naquele local. 

Sentença desconstituída para possibilitar o normal prosseguimento do 

feito. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062956941, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 27/05/2015). Dessa forma, bastaria a declinação do 

endereço por parte da requerente para que a inicial preenchesse os 

requisitos necessários. No entanto, verifico que o endereço constante na 

procuração, na declaração de hipossuficiência (ID nº 11647375) e no 

prontuário de atendimento médico (ID nº 11647391 - pág. 2) é o mesmo 

que o informado na inicial, ratificando a declinação, razão pela qual, rejeito 

a preliminar. Refutadas as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito 

estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15285069). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002088-70.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): REMILSON JOSE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por REMILSON 
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devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pelo autor 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito do autor. Ainda, não há nos autos demonstração 

de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido a ausência de 

requerimento administrativo, uma vez que suas alegações encontram-se 

no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados 

pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Arguiu, também, que a 

autora não apresentou toda a documentação indispensável à propositura 

da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 

6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, visto não haver laudo 

emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova 

capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 

5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente, vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS 

DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são 

documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). Refutadas as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito 

estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 
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em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15332580). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002464-56.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): SUELI GOVEIA DE MATOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por SUELI GOVEIA DE MATOS 

em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados 

nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a 

analisá-las. Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 

operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 
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REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, quanto à pretensão de 

condenação da requerida pela litigância de má-fé, apresentada pela autora 

em sede de impugnação à contestação, verifico que esta não deve 

prosperar, visto que, a ausência de manifestação da seguradora quanto 

ao pedido administrativo não obsta o ingresso judicial, de forma que não 

houve prejuízo ao direito da parte requerente. Ainda, não há nos autos 

demonstração de dolo processual da parte requerida por esta ter aduzido 

a ausência de requerimento administrativo, uma vez que suas alegações 

encontram-se no limite de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, 

assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Arguiu, 

também, que a autora não apresentou toda a documentação indispensável 

à propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º 

da Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, visto não haver 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente, vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS 

DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são 

documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). Refutadas as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito 

estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 15332548). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004932-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEODINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004932-27.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA LEODINA GOMES DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Da análise dos autos, verifico que o requerente encontra-se representado 

por sua esposa MARIA LEODINA GOMES DA SILVA. No entanto, não há 

nos autos qualquer documento que comprove que esta é sua curadora. 

Conforme disposto no artigo 76 do Código de processo Civil, verificada a 

incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, 

deverá o processo ser suspenso, oportunizando à parte sanar o vício. 

Assim, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob pena 

extinção, nos termos do artigo 76, §1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 
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cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6480 Nr: 196-47.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DARCI DAMO, DARCI SILVA DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:3777

 Vistos.

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período pleiteado pelo autor, qual 

seja, até o dia 27/12/2018.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141062 Nr: 211-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANEVITA BAGUETERIA LTDA - ME, ADRIANO 

TOMITAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 Vistos.

Considerando que, devidamente intimado para se manifestar acerca da 

penhora realizada nos autos, o executado não se manifestou, defiro o 

pedido de fl. 46 e determino a liberação dos valores em favor da 

exequente.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor bloqueado em favor da parte exequente, atentando-se 

para as novas determinações contidas na Resolução nº 11/2014 do 

Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Defiro, ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD em nome dos executados.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137893 Nr: 8943-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO FINO QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANÔNIO CANESIN - 

OAB:OAB/PR 8.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248704/SP, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD em nome dos executados 

DJALMA VIEIRA E LUCIANO GOMES DA COSTA.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome do executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 44-96.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE ANDRADE, Alaide Thomé 

de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, quanto ao pedido de item a de fl. 236, onde a exequente 

pugna pela manutenção da restrição, defiro-o. Assim, proceda-se às 

diligências a fim de baixar a restrição no veículo registrado em nome do 

requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Sem prejuízo, defiro o pedido de item b e, em consonância com o disposto 

no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD e SIEL.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.
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Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145545 Nr: 2328-81.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANEVITA BAGUETERIA LTDA - ME, ADRIANO 

TOMITAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Intime-se o embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifique as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 7098-64.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FIEL ALVES, IVETE FÁTIMA FIEL ALVES 

STORTI, SELMO JOSÉ STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 689, intimem-se os executados, por edital, para que 

se manifestem sobre a avaliação do imóvel, conforme fl. 633 e para, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciarem o andamento do feito consistente 

na constituição de novo patrono.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68925 Nr: 1234-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta decisão proferida no agravo 

de instrumento determinando a suspensão da decisão de fl. 475.

Deste modo, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169840 Nr: 5155-31.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A, alegando, em síntese, omissão na sentença 

de fl. 238, vez que não condenou o requerido a honorários advocatícios.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, constato que houve omissão na sentença 

atacada, de modo que deve ser sanada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença, 

fazendo constar:

“Custas e taxas judiciárias pagas (p.117)

Fixo honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, a 

serem pagos pelo embargante”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Ainda, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito.

Assim sendo, como partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litigio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 244/246, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

titulo judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo sues termos 

parte integrante desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 29/08/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130617 Nr: 3237-60.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR NUNES, CELI GUEDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40558 Nr: 3037-34.2006.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGILIO DE ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

da executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173739 Nr: 7257-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FELIPE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR SCHWANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128493 Nr: 1397-15.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIPE MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MIGUEL SABÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FURTADO PEDROSA - 

OAB:, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:MT/4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160099 Nr: 451-72.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, 

CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLE COZZE - 

OAB:252.802/SP, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:OAB/SP 170219

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecer na audiência designada em fls. 162 , acompanhados de seus 

clientes .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122855 Nr: 5396-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112509 Nr: 2861-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE TEREZA ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestar sobre os documentos de fls. 180/185 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175401 Nr: 8201-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138757 Nr: 9538-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
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Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro, ainda, o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

do executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118019 Nr: 362-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SONAGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro, ainda, o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

do executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106555 Nr: 5621-98.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA MENDONÇA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 668-04.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVEL AGRO AEREA VILA VELHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos.

Considerando que, devidamente intimada acerca do bloqueio de fls. 208, a 

executada não se manifestou, defiro o pedido de fls. 223/224. Expeça-se 

o alvará judicial eletrônico conforme os dados bancários indicados à fl. 

224, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da executada, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, intime-se a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134509 Nr: 6382-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JOSE CANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS 

- OAB:MT 13905-B, SIMONI PAVIN SARI - OAB:17228A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 148, no tocante à intimação da 

parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134315 Nr: 6230-76.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ANGELA 
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MARIA DE ANDRADE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBA COIMBRA MARQUES - 

OAB:5120-B, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:MT/12770, FERNANDO 

MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167, ROMÁRIA PEREIRA DA 

COSTA - OAB:OAB MT 24305/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar dados complementares da executada, a 

fim de possibilitar as buscas, tais como nome da mãe, data de nascimento 

e número do título eleitoral.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176439 Nr: 8761-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTSI Informatica e Tecnologia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, proceda-se a retirada de restrição do 

veículo indicado à fl. 64.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

do executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167214 Nr: 3800-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERFINA JERONIMA DE SOUZA, MANOEL GERÔNIMO 

SOARES, MARIA JERÔNIMA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADODA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118913 Nr: 1291-87.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de JEAN CARLOS 

PATRICIO, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 152/154, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até liquidação final da 

dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão.

Sem prejuízo, determino a suspensão do processo até 29/08/2019 , nos 

termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132158 Nr: 4520-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANILDA VALADÃO CORREIA, THIAGO 

ANTONIO LUPIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.Consigno, no 

entanto, que a restrição incluída deverá ser de transferência, visto que, o 

bloqueio de circulação consiste em medida gravosa, que somente se 

justifica se evidenciado, no caso concreto, o envolvimento de legislação 

administrativa de trânsito, ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais 

questões relacionadas à segurança pública, situações estas 

excepcionais, as quais não verifico no presente caso.Neste sentido, 

cita-se jurisprudência:Considere-se, ainda, que a restrição de 

transferência consiste meio hábil a garantir a execução, uma vez que 

obsta eventual tentativa de alienação do bem, e confere publicidade à 

restrição, resguardando direitos de terceiros.Registre-se que o bloqueio 

de circulação poderá vir a ser deferido, se verificada a alteração do 

contexto fático, e ficando comprovado que o bloqueio de transferência 

não se afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida.Procedam-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis.Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC 

para negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.Restando 

negativas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-seCumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177752 Nr: 9488-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA SANTOS & SANTOS LTDA ME, ITAMAR 
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LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 1606-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, DEBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

FLÁVIA LUCIANE FRIGO - OAB:OAB/SP 269.989, RICARDO DELGADO 

PRETI - OAB:MT 14.461-B, SERGIO HENRIQUE KOBAYASHI - OAB:MT 

6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146670 Nr: 2862-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINÉIA PARREIRA DE OLIVEIRA, VALDINA 

PARREIRA DE OLIVEIRA, NILTON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZILDO DE LIZ, DARCY MARY VIEIRA DE 

LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se a publicação do edital de fls. 177, bem como o 

decurso do prazo para manifestação dos requeridos.

Após, em caso de inércia dos requeridos no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio defensor dativo Dr. Álvaro 

Meneses, OAB 13322/O, atuante nesta comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173118 Nr: 6865-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, RENATA BONI 

CUNHA WERNER, EDI MARCOS WERNER, EDISON BUBA CRUZ, BEATRIZ 

DE ASSIS WERNER, CARLA WERNER, CLARA WERNER GARGANTINI, 

PAULO SERGIO GARGANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35804 Nr: 3814-53.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARIA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar a localização do veículo , para expedição do mandado de 

penhora e avaliação , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117752 Nr: 8341-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR SANTO VENTURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:MT 16555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar sobre documentos de fls. 131/135, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149100 Nr: 3900-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta decisão proferida no agravo 

de fl. 500 indeferindo a liminar.

Deste modo, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135476 Nr: 7165-19.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTUR VIAGENS E TURISMO, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23748

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 164 de 818



9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 328, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141351 Nr: 358-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEA REGINA CASTANHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25661 PR, MARIA ANGELA 

KEIKO TAIRA - OAB:PR/ 34433, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o administrador judicial, para cumprimento da decisão de fls. 305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175901 Nr: 8472-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Sartoretto, GELSSI GROSSI 

SARTORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhpora e avaliação no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155129 Nr: 6814-12.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa executada, 

providencie a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada 

de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, 

bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e 

endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na 

atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados 

e outros documentos que entenda pertinentes.

Com a juntada, processe-se o presente incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica apresentado em desfavor dos sócios indicados. 

Com isso, suspenda-se o andamento deste feito, até o seu julgamento.

Cite(m)-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 

dias. Expeça-se o necessário.

 Após, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164174 Nr: 2293-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, 

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - 

OAB:21217/0 MT, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067, 

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:OAB 21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuizo, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150750 Nr: 4740-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA ESCOBAR IZELI - ME, DANIELLA 

ESCOBAR IZELI, EDNO APARECIDO IZELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço dos executados , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197657 Nr: 7612-02.2017.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta decisão proferida no agravo 

de fl. 500 indeferindo a liminar.

Deste modo, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112448 Nr: 2992-20.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA DE SOUZA WBATUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, LAURA CAMPOS OLIVEIRA - OAB:14128, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, NAYARA SILVA 

TORQUATO - OAB:14487, RENATA APARECIDA FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15247, THAYNA PEREIRA BASTOS - OAB:15774

 Certifico que ainda há valores remanescentes depositados nestes autos, 

conforme extrato de fls. 152. Assim, nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a 

finalidade de intimar as partes para manifestarem, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17645 Nr: 2454-25.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 242, defiro o postulado e DETERMINO a 

suspensão do processo por 90 (noventa dias), conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26189 Nr: 2382-67.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 477/478 e, em consonância com o disposto no 

artigo 921, III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156700 Nr: 7511-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF-M, MVF, SSSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 100 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135158 Nr: 6906-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROBERTO VENTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILENE FLORENCIO COELHO EIRELI - EPP, 

ANA PAULA VITOR - EPP, ANA PAULA VITOR, ARILENE FLORENCIO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MEDEIROS LOPES - 

OAB:RS/27915, JANDIRA PAULETTO - OAB:RS 51.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 61, defiro o postulado e DETERMINO a 

suspensão do processo por 60 (sessenta dias), conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56533 Nr: 4288-19.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, FELIPE HERNANDES MARQUES - OAB:RS 

48104, FLÁVIA R. NICANOR DE SOUZA - OAB:OAB/MT13.889, 

LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO LUIZ KELLER - 

OAB:52.389, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Vistos.

Antes de analisar o pedido, intime-se a parte autora para esclarecer sobre 

o requerimento de suspensão, considerando que não foi apontado o 

tempo de paralização dos autos, além do que os processos não devem 

ser mantidos de forma indefinida nos arquivos provisórios.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168376 Nr: 4401-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM, CLARICE 

ANGELINA CARAMORI BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:15674, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por BANCO 

BRADESCO S/A em face de COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM E CLARICE 

ANGELINA CARAMORI BREMM, todos qualificados nos autos.
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À fl. 82, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado à fl. 82, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca para baixa da penhora averbada junto à matrícula 4.604.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61740 Nr: 1238-48.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Vistos.

Aguarde-se o decurso do prazo, nos termos do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66887 Nr: 6725-96.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/OAB-SP, JANICE 

FLORES CAMPOS - OAB:10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 Vistos.

Aguarde-se o decurso do prazo, nos termos do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183706 Nr: 754-52.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM, CLARICE ANGELINA 

CARAMORI BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO 

JOSE BREMM E CLARICE ANGELINA CARAMORI BREMM em face de 

BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes realizaram composição amigável no processo apenso código 

168376 e pugnaram pela homologação do acordo e a consequente 

extinção daquele feito e a parte embargada à fl. 245 pugna pela 

desistência desta ação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte embargada informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas e despesas processuais, se houverem, pela parte embargante.

 Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135267 Nr: 6986-85.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CESAR PEREIRA DA SILVA, 

ERONILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69186 Nr: 1494-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, SANDRO 

PASSINI ESPINDOLA - OAB:198.040-A-SP

 Vistos.

 Considerando o depósito dos honorários pela parte requerente (fls. 

620/622) e que a parte autora indicou assistente técnico, bem como já 

apresentou quesitos, conforme dispõe o artigo 465, § 1º, Código de 

Processo Civil.

Intime-se o perito judicial nomeado para agendamento da perícia.

Com a apresentação da data e horário agendado, intimem-se as partes e o 

assistente técnico (artigo 474, Código de Processo Civil) para ciência.

Ainda, acolho o pedido do perito nomeado e, determino que o requerido 

apresente os documentos solicitados conforme fls. 595/601, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(tinta) dias.
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 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo 

comum de 10 (dez) dias a contar da intimação para apresentação do laudo 

(artigo 477, § 1º, do Código de processo Civil).

 Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes, para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defiro a prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista 

se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo a necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118623 Nr: 989-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN JOSÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por HSBC FINANCE 

BRASIL S.A., alegando, em síntese, contradição na sentença de fl. 92, 

visto que constou que, decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso 

não haja manifestação das partes, presumir-se-á que o acordo foi 

integralmente cumprido.

Assim, requer o suprimento da contradição apontada para que determine a 

intimação após o decurso do prazo de suspensão, para manifestar-se 

quanto ao cumprimento integral do acordo.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de contradição na sentença de fl. 92, visto que determinou o 

prazo de 30 dias para se manifestarem acerca do cumprimento do acordo, 

fundamentando que não pode ocorrer presunção de pagamento, sendo 

indispensável a intimação para que presuma-se satisfeita a dívida objeto 

da execução, determinando então a extinção do feito.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição na sentença de fl. 

83, fazendo constar:

“ (...)

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido.”

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145446 Nr: 2287-17.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA 

SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por CLARO S/AS, 

aduzindo, em síntese, a existência de erro material na sentença de fls. 

119/120, vez que condenou a requerida a restituir em dobro o valor de R$ 

10.624,90 (dez mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), 

quando o valor correto seria R$ 5.312,45 (cinco mil trezentos e doze reais 

e quarenta e cinco centavos).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de erro material a sentença.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar o erro material na sentença de fls. 

119/120, fazendo constar:

“Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente a presente 

ação e declara cancelado o contrato, via de consequência, torna definitiva 

a liminar concedida e condena a requerida à restituição em dobro do valor 

de R$ 5.312,45 (cinco mil trezentos e doze reais e quarenta e cinco 

centavos), corrigidos monetariamente a partir da cobrança indevida 

(evento danoso), juros de mora de 1% a partir da citação, bem assim 

resolve o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11902 Nr: 694-75.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para retificar o último 

parágrafo da decisão de fl. 186, vez que não há pedido na fl. 99.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101504 Nr: 979-82.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BENITO NOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AMAYA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:MT/7202, LUCIANA PÓVOAS LEMOS - OAB:7723/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS C/C 

DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO ajuizada por JOÃO BENITO NOLLI em 

face de RAFAEL AMAYA ESTÉVEZ, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

ÀS fls. 213/214, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e requerem sua posterior extinção.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

213/214, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.
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Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação dos valores depositados nos autos em favor do requerente.

Sem custas e despesas processuais (fls. 88/89) e honorários 

advocatícios nos termos do acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179666 Nr: 10424-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

ajuizada por WAGNER SILVA DE SOUZA em face da SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DAS SEGURADOSRAS DE DPVAT S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 120/121, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fl. 123, o exequente requer expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 120/121.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA AÇÃO, com 

fundamento no artigo 526, § 3º e 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os respectivos alvarás, 

conforme requerido à fl. 120/121.

 Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4443 Nr: 1746-43.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, SILVANA 

ROQUE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO ROESNER - OAB:26694-PR, JULIANO CÉSAR 

CLEMENTE - OAB:14.340, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2397-MT., PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por BANCO SISTEMA S/A em face de PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO e 

OUTRO, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 787/787-v, decisão determinando a avaliação de todos os imóveis 

penhorados nos autos com posterior intimação das partes para 

manifestação, sendo que, decorrido o prazo sem manifestações, que seja 

mantida a penhora apenas sobre o imóvel de matrícula nº 22.238 no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, bem 

como seja levantada a penhora dos demais imóveis penhorados 

informados nos autos, expedindo ofícios aos respectivos cartórios.

Às fls. 875/895, avaliação dos imóveis.

À fl. 914, certidão de intimação das partes, tendo só as partes executadas 

se manifestado às fls. 904/911, postulando pelo levantamento das 

penhoras em razão da excessividade.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 787/787-v, item 

“b”, mantendo a penhora sobre a matrícula nº 22.238 no Cartório de 

Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, bem como procedam-se os 

levantamentos das demais penhoras existentes nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146034 Nr: 2562-63.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA em face do BANCO DO BRASIL S.A., todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 334/335, comprovante de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fl. 336, o exequente concorda com os valores depositados, bem como 

requer expedição de alvará para levantamento dos valores.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 334/335.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA AÇÃO, com 

fundamento no artigo 526, § 3º e 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados bancários 

indicados à fl. 336, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 4708-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A

 Vistos.

Para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa executada, 

providencie a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada 

de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, 

bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e 

endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na 

atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados 

e outros documentos que entenda pertinentes.

Com a juntada, processe-se o presente incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica apresentado em desfavor dos sócios indicados. 

Com isso, suspenda-se o andamento deste feito, até o seu julgamento.

Cite(m)-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 

dias. Expeça-se o necessário.

 Após, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 
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dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Sem prejuizo, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 147-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIUMUNDO MARCOS SIMON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana silvério calixto - 

OAB:72690 OAB/PR, Alexandra valenza rocha Malafaia - OAB:OAB/PR 

39.314, Alexandre de Almeida - OAB:43624, Camila cordeiro - 

OAB:OAB/PR 61150, Clayton tarcisio de Almeida - OAB:OAB/SP 

357.896, DEISE VIEIRA PINTO - OAB:OAB/PR 61.764, GABRIELA 

GONÇALVES MORENO - OAB:OAB/RS 61150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, em relação à cessão de crédito noticiada às fls. 108/115, 

defiro o pedido de alteração do polo ativo da demanda e determino a 

retificação de todos os registros processuais deste feito, passando a 

constar como autor da ação: “Renova Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.“.

No caso, desnecessária a notificação do devedor, conforme dispõe o 

artigo 290 do Código Civil, pois a citação neste feito acabará cientificando 

o executado sobre a cessão de crédito, podendo, então, defender-se a tal 

respeito, sendo certo que a ausência de notificação não exonera o 

devedor de sua obrigação caso inexistente prova de pagamento ao 

cedente.

Nesse sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EXECUÇÃO – Substituição do credor em virtude de cessão – 

Cabimento - Desnecessidade de anuência do devedor – Aplicação do 

previsto no art. 778, III, do CPC/2015 – Notificação de que trata o art. 290 

do Código Civil que tem a finalidade única de impedir que o pagamento 

tenha que se repetir, caso seja efetuado ao credor primitivo, quando 

cedido o crédito sem a notificação – Arguição de nulidade infundada - 

Decisão mantida – Recurso não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento : 

AI 22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000(Processo: AI 

22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000, Orgão Julgador: 

17ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 12/07/2017. Julgamento: 12 de 

Julho de 2017 – Relator: Paulo Pastore Filho).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CESSÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO 

SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

EXEQUENTE. Sentença desconstituída. Apelação Cível provida. (Apelação 

Cível Nº 70029154366, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 24/02/2011)

Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168378 Nr: 4403-59.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO JOSE BREMM, CLARICE ANGELINA 

CARAMORI BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior de fl. 62, no que se refere às 

intimações dos executados e demais pessoas previstas no artigo 799 do 

Código de Processo Civil, para que tomem ciência do termo de penhora de 

fl. 67.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 190634 Nr: 4148-67.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO JOSE BREMM, CLARICE ANGELINA CARAMORI 

BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta, às fls. 205/206, pedido de 

perícia contábil formulado pela parte embargante, o qual defiro.

Assim, nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com sede na 

Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, Centro, CEP: 78850-000, 

Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte embargante.

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121233 Nr: 3730-71.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE - APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DALLACORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O, 

JULIANE CACIA LONGEN - OAB:24988/O

 Vistos.

Analisando os autos, verifica-se que o acordo informado a fl. 81 não fora 

juntado. Assim, intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar cópia do acordo entabulado, bem como se manifestar quanto 

aos valores apresentados na petição de fls. 84/86.

Considerando que, devidamente intimado para se manifestar acerca da 

penhora realizada nos autos, o executado concordou com a liberação do 

saldo em favor da exequente, defiro o pedido e determino a liberação dos 

valores, conforme dados apresentados a fls. 84/86.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor bloqueado em favor da parte exequente, atentando-se 

para as novas determinações contidas na Resolução nº 11/2014 do 

Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 6787-39.2009.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE DE ALMEIDA, IRINEU FRANCISCO 

ROTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS 10.766, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A, Thomas Henrique 

Rodrigues de Carvalho - OAB:124476, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT-12575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ROSA MARIA POZZER ROTILI - 

OAB:MT/14.441

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerida ODAIR JOSÉ DE ALMEIDA, 

pessoalmente, para que compareça ao Núcleo da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso e promova o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 4460-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrick Alves Costa - 

OAB:7993-B/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por 

SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT em face de ECAD – 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 291, as partes informam que realizaram acordo, e pugnam pela 

expedição de alvará e extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

292/293, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para apresentar dados bancários para expedição 

de alvará, no prazo de 10 (dez) dias. Após, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores consignados à fl. 91, em favor do requerente.

Sem prejuízo, expeça-se alvará para levantamento do valores depositados 

às fls. 257/258, em favor do requerido, conforme os dados bancários 

indicados à fl. 291.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 494-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte executada já apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, intime-se o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se quanto à impugnação juntada aos autos, 

conforme fls. 103/106.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71475 Nr: 3790-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, HÉLIO DE PASSAS CRAVEIRO FILHO - 

OAB:15190/GO, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 Vistos.

Defiro o pedido de retro. Expeça-se o alvará judicial eletrônico, em favor 

da parte autora, conforme os dados bancários indicados à fl. 222, nos 

termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Após, tendo em vista que o processo já foi devidamente sentenciado à fl. 

213, arquive-se definitivamente o feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149221 Nr: 3963-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA SCHUSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111411 Nr: 1812-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEY ATAÍDE CABELEIRA, MARIA IZABEL CAMPOS 

CABELLEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO A. RANDON - 

OAB:MT 9159, GALIANA CAMPOS CASTRO - OAB:8858, GALIANA 

CAMPOS CASTRO - OAB:8858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 
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OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ROMEY ATAIDE 

CABELLEIRA E MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA em face de 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS 

LTDA, todos qualificados nos autos.

Às fls. 155/157, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

155/157, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

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

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111601 Nr: 2023-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA NOGUEIRA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 6360-08.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte executada já apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença. Intime-se o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se quanto à impugnação juntada aos autos, 

conforme fls. 114/117.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63537 Nr: 3165-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ASAMBUJA LACERDA, ROMEY 

ATAÍDE CABELEIRA, MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12893

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção.

 Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69207 Nr: 1515-30.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDMLDMG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:MT 14.028, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565, 

RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172461 Nr: 6549-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS 

PAIVA, PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.82/V, com 

anotação “ Não existe o Nr.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113563 Nr: 4149-28.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTA MATOGROSSENSE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA, WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.144/V, com 

anotação “ Não existe o Nr.”

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 4210-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO acima 

entabulado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão. Por sua vez, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil até total 

quitação do débito (FEVEREIRO/2019).Decorrido o prazo, intime-se o 

requerente para informar a quitação, no prazo de 10 dias, sendo que, 

quedando-se inerte, considerar-se-á quitado o débito.Com a vinda da 

informação do cumprimento integral do acordo, RETORNEM-SE OS AUTOS 

PARA EXTINÇÃO.Saem os presentes intimados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149834 Nr: 4310-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OLIVIO PESSINI, JONAS ADRIANO 

PESSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A, STEFANI PAULA 

VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.125/V, com 

anotação “Mudou-se.”

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003842-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MAURO DE JESUS MERIGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003842-81.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO DE JESUS MERIGIO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MT, na defesa 

dos interesses de PEDRO MERIGIO, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando à concessão de tutela específica para determinar ao 

requerido que promova o tratamento home care em favor do idoso. No ID 

nº 15687734, a empresa K.I. CAETANO DE MOURA – ME informou que 

está pendente de pagamento a nota fiscal nº 356, referente aos serviços 

prestados no mês de setembro de 2018. No ID nº 16253901, o Ministério 

Público pugnou pela extinção do feito, noticiando o falecimento do 

requerente. É o breve relato. Fundamento e decido. Primeiramente, 

determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 6.658,33 (seis mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), com 

observância da nota fiscal apresentada, conforme memorial descritivo 

abaixo: NOTA FISCAL VALOR PERÍODO ID. Nº 356 R$ 6.658,33 

03/09/2018 a 16/09/2018 28/09/2018 a 30/092018 15688010 TOTAL R$ 

6.658,33 No mais, verifico que foi informado o falecimento da parte 

requerente, razão pela qual a extinção do processo é medida que se 

impõe ,  vez  que  se  t r a ta  de  ação  de  na tu reza 

intransmissível/personalíssima. Ante o exposto, HOMOLOGO o referido 

pedido e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006514-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARLENE PASCHOAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1006514-28.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente, para no prazo de 15 

dias, impugnar a contestação. Primavera do Leste, 22 de novembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006539-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA TEREZINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006539-41.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente, para no prazo de 15 

dias, impugnar a contestação. Primavera do Leste, 22 de novembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006708-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA MARIA MIOTTO MILANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006708-28.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IRIA MARIA MIOTTO MILANI RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício 

Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 29/01/2018 às 14:30. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 
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contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 02 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006693-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES LUIZ PIZZOLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006693-59.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ATAIDES LUIZ PIZZOLATO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE ajuizada por ATAIDES LUIZ PIZZOLATO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 29/01/2019 às 14:10. Determino o comparecimento 

pessoal da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta 

Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de 

Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 02 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003300-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FABIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003300-63.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): KAREN FABIANA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE Vistos. Ausentes questões preliminares e estando presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR 

SANEADO e regular para prosseguimento. A fim de possibilitar às partes a 

produção de provas sobre os fatos narrados, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 às 14h30min. 

Fixo como pontos controvertidos a responsabilidade civil, as condutas 

geradoras do dano, bem como a configuração do dano moral e material. 

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes assistidas por advogado deverão 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, no máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte, 

devendo a secretaria se atentar ao disposto no §4º, inciso III, do artigo 

supramencionado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DOS SANTOS LUIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001920-05.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VALCIR DOS SANTOS LUIS RÉU: 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Defiro o pedido de 

juntada de documentos. Intime-se o requerido sobre os novos documentos 

juntados. Sem prejuízo, ante a ausência de intimação da parte requerida 

para este ato, redesigno a audiência para o dia 05/02/2019 às 15:30. 

Saem os presentes intimados, devendo a advogada trazer a parte autora 

e suas testemunhas independente de intimação por este juízo. Intime-se o 

requerido. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002624-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RHYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002624-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RHYMMARA BATISTA VIEIRA 

CARDOSO REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 
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SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA Vistos. Da análise dos 

autos, verifico a ocorrência de erro material no despacho de ID nº 

15751098, de modo que passo a sana-lo: “Defiro o pedido de ID nº 

15749021 e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/02/2019, às 16:00, nos exatos termos da decisão de ID nº 13910518.” 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002624-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RHYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002624-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RHYMMARA BATISTA VIEIRA 

CARDOSO REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA Vistos. Da análise dos 

autos, verifico a ocorrência de erro material no despacho de ID nº 

15751098, de modo que passo a sana-lo: “Defiro o pedido de ID nº 

15749021 e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/02/2019, às 16:00, nos exatos termos da decisão de ID nº 13910518.” 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002122-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DAS GRACAS SOUZA MONTAGNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Juntada de Ofício

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007638-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007638-46.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): SANDRA PEREIRA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXILIO DOENÇA, C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E PEDIDO SUCESSIVO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ ajuizada por SANDRA PEREIRA DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

abaulamento posterior do disco invertebral C5 – C-6 e C-7, retificação da 

lordose cervical e espondilose lombar incipiente, impedindo-a de trabalhar. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas. Oportuno 

salientar que, para almejar o benefício, há necessidade de comprovar 

mediante laudo de perito nomeado pelo juízo, a fim de atestar a alegada 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Eduardo Toledo Barros, 

CRM 1980/MT para realização da perícia, a qual designo para o dia 

06/02/2019 às 08h. Intime-se a parte autora, através dos seus advogados, 

para que compareça à perícia designada, que realizar-se-à no Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor 

do perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 
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profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício 

da assistência judiciária gratuita. Por fim, em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício NB 31/6238634956, bem como 

eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006971-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006971-60.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LAURO RODRIGUES VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL E DE 

CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

LAURO RODRIGUES VIEIRA, representado por sua esposa MARLENE DE 

LOURDES KOGIKOSKI, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ter sofrido um acidente de trabalho com traumatismo craniano, 

ocasionando a sua incapacidade laborativa, inclusive com nomeação de 

curador especial para administrar seus bens e exercer os atos da vida 

civil. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas, uma vez que, existe 

início de prova material, bem como de incapacidade laboral, conforme 

atestado médico juntado no processo. Diante das alegações e dos 

exames médicos juntados, resta demonstrada a incapacidade temporária 

da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos 

próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual 

DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar 

que o requerido continue o pagamento do benefício de auxílio-doença, até 

decisão em contrário deste juízo. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o médico 

Dr. Eduardo Toledo Barros, CRM 1980/MT para realização da perícia, a 

qual designo para o dia 06/02/2019 às 08h30min. Intime-se a parte autora, 

através dos seus advogados, para que compareça à perícia designada, 

que realizar-se-à no Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Levando-se em consideração 

a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 700,00 (setecentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6199124247, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000259-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000259-88.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): DANIELA APARECIDA SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a ausência de manifestação 

do perito nomeado, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o 

médico Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, para realização da 

perícia, a qual designo para o dia 28/11/2018 às 09h30min. Intime-se a 

parte autora, através dos seus advogados, para que compareça à perícia 

designada, que realizar-se-à no Fórum desta Comarca (Rua Benjamim 

Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 
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contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000790-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMARON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000790-14.2016.8.11.0037. 

AUTOR(A): NELSON AMARON DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

pugna pela intimação da parte requerida para que proceda ao 

restabelecimento do benefício previdenciário, tendo em vista o deferimento 

de tutela antecipada. Assim, oficie-se o INSS para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao restabelecimento do benefício deferido no ID nº 

12164805 e mantenha o seu pagamento até decisão em sentido contrário. 

Sem prejuízo, tendo em vista a manifestação de ID nº 16512570, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Eduardo de Toledo 

Barros, CRM 1980/MT, para realização da perícia, a qual designo para o 

dia 28/11/2018 às 09h00min. Intime-se a parte autora, através dos seus 

advogados, para que compareça à perícia designada, que realizar-se-à no 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Após, com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007058-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SANTOS DA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007058-16.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLAUDINEI SANTOS DA VEIGA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por CLAUDINEI SANTOS DA VEIGA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de 

esquizofrenia paranoide e modificação duradoura da personalidade após 

doença psiquiátrica, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado 

restaram demonstradas, uma vez que, existe início de prova material, bem 

como de incapacidade laboral, conforme atestado médico juntado no 

processo. Diante das alegações e dos exames médicos juntados, resta 

demonstrada a incapacidade temporária da parte requerente para o labor, 

bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família para prover 

a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO EM PARTE A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA apenas para determinar o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Eduardo Toledo Barros, 

CRM 1980/MT para realização da perícia, a qual designo para o dia 

28/11/2018 às 08h. Intime-se a parte autora, através dos seus advogados, 

para que compareça à perícia designada, que realizar-se-à no Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor 

do perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício 

da assistência judiciária gratuita. Por fim, em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício NB 31/610.069.830-0, bem como 

eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170180 Nr: 5309-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GILBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE -MT, ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINA OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RAFAEL SOLDERA - 

OAB:, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSICLER SZADKOSKI - 

OAB:73250

 Processo nº 5309-49.2016.811.0037 (Código 170180)

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 153 ante a inadequação da via eleita, vez que o 

mandamus está pendente de análise do recurso de apelação interposto 

pelo Município às fls. 137/142, devendo a parte autora, caso queira, 

pleitear o cumprimento da sentença em ação própria, e em observância à 

Resolução TJMT/TP nº 03/2018, a qual regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões e, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as 

nossas homenagens de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36768 Nr: 4720-43.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELY FELICIANO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Processo nº 4720-43.2005.811.0037 (Código 36768)

Vistos.

 Ante a petição de fls. 179/180, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113112 Nr: 3543-97.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PROD. 

HORTIFRUTIGRANJEIROS A. L. A. LTDA, EXPEDITO LUCAS DE OLIVEIRA, 

ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 3543-97.2012.811.0037 (Código 113112)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 49/52 e determino a suspensão do feito por 

120 (cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40360 Nr: 2782-76.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, JOSE BONFIM 

DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A/MT, ANTONIO MARTELLO JUNIOR - OAB:MT 6370, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:SP 27681, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:

 Processo nº 2782-76.2006.811.0037 (Código 40360)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 223/225, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122558 Nr: 5097-33.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milvo Prevedello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALDAS DALLA 

VECCHIA - OAB:PR 44.112, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, 

Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366, SIMONE MARIA 

DESSORDI - OAB:21210

 Processo nº: 5097-33.2013.811.0037 (Código 122558)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico a renúncia do patrono do executado à fl. 

66. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo Civil, 

recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intime-se a parte executada para conhecimento.

No mais, cumpra-se o despacho anterior, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63494 Nr: 3177-63.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): O L STOCHI LIMA, OTTO LINCOLN STOCHI 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 Processo nº 3177-63.2009.811.0037 (Código 63494)

Vistos.

 Ante a petição de fls. 75/76, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período 

de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59636 Nr: 7153-15.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI APARECIDA MATOS, DERLI APARECIDA 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS ALMEIDA JR - OAB:13.044

 Processo nº 7153-15.2008.811.0037 (Código 59636)

Vistos.

 Ante a petição de fls. 79/82, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período 

de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113203 Nr: 4234-14.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES PARANÁ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 4234-14.2012.811.0037 (Código 113203)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45040 Nr: 499-46.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR DE FATIMA AZZOLINI ARTUZO, LENIR 

DE FATIMA AZZOLINI ARTUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Processo nº 499-46.2007.811.0037 (Código 45040)

Vistos.

 Ante a petição de fls. 65/66, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período 

de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133129 Nr: 5304-95.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA A. DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº: 5304-95.2014.811.0037 (Código 133129)

Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117785 Nr: 139-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MIRANDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 
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CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, Dr. ROQUE PEREIRA NETO, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109313 Nr: 8519-84.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMÃOS TRANSPORTES E 

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232751/SP, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768

 Processo nº 8519-84.2011.811.0037 (Código 109313)

Vistos.

 Ante a petição de fls. 223/228, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73505 Nr: 5827-49.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOB&OL, ÂMOA, RFDA, FCBOB, AMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO DE CARVALHO 

HONÓRIO - OAB:30.008 GO, GABRIEL DE MELO HONÓRIO - 

OAB:24.913-E, LUDMILA RORIZ - OAB:DF 44.355, MARCUS VINÍCIUS 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O

 Processo nº 5827-49.2010.811.0037 (Código 73505)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, manifeste-se especificamente sobre a existência de processo de 

compensação pendente de análise.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4183 Nr: 783-69.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO E PANIFICADORA PRIMA 

SERVE LTDA, LUIZ AUGUSTO DA SILVA LOURENÇO, NEUZA MARIA 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÍSSA KARIN GEHRING - 

OAB:5.741, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:Proc/geral, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. 

Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 783-69.1998.811.0037 (Código 4183)

Vistos.

 Ante a petição de fls. 393/396, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69261 Nr: 1569-93.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MOVEIS 3A LTDA - ME, 

LEONORA NOGUEIRA ARALDI, ALEX ANDRÉ ARALDI, ONORINA ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Processo nº 1569-93.2010.811.0037 (Código 69261)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 76, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128368 Nr: 1290-68.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ALVES MACHADO DAMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46086 Nr: 1589-89.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÂNDIDO CORRÊIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487, SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS - OAB:

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136880 Nr: 8200-14.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Rosa Falavigna, LIANE RENATE GERKE IKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002624-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RHYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002624-81.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: RHYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO REQUERIDO: 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por RHYMARA BATISTA VIEIRA 

CARDOS em face do IMPAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, 

devidamente qualificados nos autos. UNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 09/10/2018 às 16h10min. Consigno que, em face do 

princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CALISTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO REQUERENTE acima qualificada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, nos 

termos dos autos acima identificados, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa , sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010850-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SOARES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. BEM COMO, intimo a parte 

promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e cadastro negativo 

junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003594-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON FERREIRA VILELA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011147-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007068-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. RODRIGUES WACHHOLZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007068-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: M. S. RODRIGUES 

WACHHOLZ & CIA LTDA - ME REQUERIDO: ALESSANDRA FERREIRA DOS 

SANTOS Vistos Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 02/04/2019, às 09h20min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Primavera do 

Leste/MT, 22 e novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 22 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011436-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CAITANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 22 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PATRICIA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012068-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DOS SANTOS BEDNARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004930-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011522-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005104-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005095-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUAN PATRIK MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000025-43.2016.8.11.0037 Reclamante: JOAO BATISTA COSTA SILVA 

Reclamada: KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega a parte autora que teve seu nome protestado indevidamente pela 

requerida diante de dívida adimplida, requerendo indenização por danos 

materiais, morais e lucros cessantes. Em contestação alega a parte 

requerida que não pode ser condenada a suportar qualquer indenização 

moral e material em face do requerente, mormente porque não agiu com 

culpa ou dolo para o infortúnio que, supostamente, teria vitimado o autor, 

isso porque a requerida tomou todas as medidas e diligências que lhe 

eram cabíveis, a fim de afastar a ocorrência dos protestos em questão, a 

requerida passou a emitir suas duplicatas com endosso na modalidade 

translativa, para que, assim, pudesse antecipar o recebimento das 

parcelas devidas por seus clientes, que ocorre, que após o citado 

endosso, a requerida deixa de possuir qualquer relação com a cobrança 

do título e consequentes protestos, ao tomar ciência dos referidos 

protestos, supostamente indevidos, a requerida verificando que, de fato, o 

requerente não se encontrava inadimplente consigo, diligenciou junto ao 

cartório do 2º ofício de PRIMAVERA DO LESTE/MT, pleiteando a baixa dos 

protestos em nome do requerente, contudo, mesmo diante dos esforços 

exarados pela requerida, que o cartório se negou a dar baixa no referido 

protestos, informando que em razão dos títulos protestados possuírem 

endosso translativo, a baixa do protesto somente poderia ser efetuada 

com a declaração de anuência da instituição financeira credora dos 

mesmos e apresentante dos títulos à protesto, ou seja, do SICREDI – 

OURO VERDE. É o breve relato. Decido. O protesto do nome da parte 

autora é fato incontroverso, bem como é patente o adimplemento 

tempestivo do título, todavia, verifico que o titular do apontamento negativo 

é diverso da demandada, uma vez que ocorreu cessão de crédito com 

instituição financeira, que por sua vez realizou o protesto, destarte, tenho 

que a requerida é ilegítima para responder pela inscrição indevida. 

Conquanto a requerida não tenha realizado o protesto, esta recebeu o 

valor que gerou a cobrança indevida, sem restar devidamente 

comprovado nos autos que houve a contraprestação pelo serviço 

pactuado, assim, concluo pela cobrança indevida. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
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imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da autora, causando lesão a sua honra e reputação. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Confirmar a liminar 

deferida ab initio e declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda; - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a 

presente data, estando já atualizado. Com relação aos lucros cessantes, 

referem-se aos danos materiais efetivos sofridos por alguém, em função 

de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem. Para 

caracterização do pleito, há necessidade de efetiva comprovação dos 

lucros cessantes – não basta argumentar que existiram, deve-se 

prová-los, o que não ocorreu nestes autos. Por isso, indefiro essa verba. 

Indefiro, também, o reembolso por contratação de advogado (a) para 

promover a presente ação, por incompatível com os princípíos norteadores 

do Juizado Especial Cível, em especial a inexistência de honorários em 

primeiro grau, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de 

outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 20 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005236-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEICYANE ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004814-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDESANDRO DANTAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte promovente, por intermédio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais em que foi condenada, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de execução pela Procuradoria Estadual e 

cadastro negativo junto ao Cartório Distribuidor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS RODRIGUES MARTINY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE QUINTA VARA (JUIZADOS: CÍVEL/CRIMINAL/ DA 

FAZENDA PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM 

JULGADO Certifico que a sentença proferida nos autos digitais transitou 

em julgado, sem interposição de recurso. Diante disso, impulsiono o 

processo para intimar as partes a requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. Gardênia Borges de 

Moura Cabriote Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Rua 

Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do 

Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: (66) 3500-1100

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 212328 Nr: 5152-08.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERNANDES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55.499

 Nesta data, INTIMO o advogado do indiciado Reinaldo Fernandes da 

Rocha, Dr. Aníbal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior - OAB-MT. 55.499 

e OAB-MT 21.025/b, de todo o teor da sentença proferida nos autos no dia 

10 de outubro de 2018, fls 110/111 e gerada no sistema apolo, onde pode 

ser visualizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 211551 Nr: 4770-15.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS LAMBRECHT, WOODSADI 

DO GUATÁ INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:16029/E, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9866

 Nesta data, INTIMO os advogados parte indiciada Woodsadi do Guata 

Industria e Comércio de Madeiras LTDA-me, Drs. Danillo Henrique 

Fernandes - OAB-MT. 9.866 e Ana Carolina Rodrigues dos 

Santos-OAB-MT 16.069/E, de todo o teor da sentença proferida nos autos 

no dia 21 de novembrol de 2018, fls 72 a 75, e gerada no sistema apolo 

onde pode ser visualizada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011792-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Verifica-se que os presentes autos estão em fase de 

cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial, cuja ação tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Arapongas/PR, nos autos n.º 0007533-29.21015.8.16.0045. 

Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, considerando que o evento 

danoso se deu em momento posterior ao processamento do requerimento 

de recuperação judicial, a natureza do crédito é extraconcursal. Assim, 

intime-se a parte executada sobre o valor do débito apresentado, no prazo 

de 10 (dez) dias. Havendo concordância, expeça-se ofício à 1ª Vara Cível 

da Comarca de Arapongas/PR. Às providencias. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010429-05.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES NAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Verifica-se que os presentes autos estão em fase de cumprimento 

da sentença, contudo, a parte executada está em recuperação judicial. 

Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 08 de novembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002562-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (EXEQUENTE)

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS (EXEQUENTE)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. A Lei 8009/90, em seu art. 1º e parágrafo único, estabelece a 

impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade 
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familiar e, dos móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Essa 

garantia abrange não somente os bens considerados essenciais à 

habitualidade, mas também, aqueles usualmente mantidos em um lar 

comum ou necessários à vida familiar, em consonância com o objetivo 

maior da Lei 8.009/90, que visa garantir a dignidade da pessoa humana. 

Isto posto, INDEFIRO a penhora dos bens que guarnecem a residência da 

parte executada, porque impenhoráveis. Assim, abro prazo de 30 (trinta) 

dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012338-24.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON BISOGNIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Despachei nesta data nos autos n.º 8010513-11.2011.811.0037, 

ordenando a vinculação do valor lá penhorado/constrito, com a 

consequente expedição de alvará judicial de levantamento em favor da 

parte ora exequente. Dando seguimento, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha atualizada do débito. Após, 

tornem-me os autos conclusos para analise do pedido de BACENJUD e 

RENAJUD. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS RIBEIRO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, A expedição de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e 

empresas, ou ainda consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis 

(INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a finalidade de encontrar o 

endereço da parte demandada, fere a principiologia do procedimento da 

Lei n° 9.099/95 (informalidade, celeridade, economia processual e outros). 

Ademais, é ônus processual da parte a realização de diligências 

precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada 

quando do ajuizamento da ação. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO.DAS.TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. As diligências para localização do devedor, de regra, 

incumbem ao credor. Somente em situações excepcionais é que deve 

haver a intervenção judicial. Na hipótese, a citação restou frustrada em 

uma única oportunidade, inexistindo qualquer diligência por parte da 

agravante.antes.do pedido de oficiamento.Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0062198-73.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 17/03/2017; 

DJERS 22/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos comprovação de diligências da 

parte credora no sentido de obter informações sobre bens do devedor, a 

denegação do pedido de busca, pelo sistema infojud para tal mister, é 

medida que se impõe. 2. Somente após tal providência será viável 

requisitar ao juiz o acesso a informações sigilosas via infojud, bacenjud e 

renajud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 

0135430-39.2016.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Delintro Belo de Almeida Filho; DJGO 17/06/2016; Pág. 239). Forte em tais 

argumentos, INDEFIRO o pedido retro. Intime-se a parte exequente para 

informar o endereço atualizado da parte promovida, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Primavera do 

Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011296-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TRINDADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOUBACK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 1,00 

(um real). Em razão de a quantia bloqueada ser irrisória, frente ao total da 

dívida executada, promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 

836 do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo. 

Desta feita, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e 

INFOJUD visando à localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, considerando a declaração de imposto de renda anexa, decreto 

sigilo no presente feito. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. No mais, defiro o 

pedido da Defensoria Pública constante no Id. 8235072. Proceda a 

Secretaria a habilitação nos termos requeridos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011529-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOME FASHION MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Assim, considerando a declaração de imposto de renda 

anexa, decreto sigilo no presente feito. Assim, abro prazo de 30 (trinta) 

dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011894-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FELICIANO NUNES XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, 

intimada, a parte devedora não pagou nem indicou bens. Procedi buscas 

aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em 

nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, 

abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010787-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDI DAIANE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência das 

informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011280-44.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SIRQUEIRA DELMON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência das 

informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004087-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA ROSA SILVA DE PAULA SOARES (EXECUTADO)

GUTEMBERG DE PAULA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de sentença em que, citados, os 

executados não pagaram nem indicaram bens. Como se verifica do 

detalhamento de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no 

entanto apenas foi encontrado disponível em conta dos executados os 

valores de R$ 14,67 (...) e de R$ 57,95 (...). Em razão de as quantias 

bloqueadas serem irrisórias, frente ao total da dívida executada, promovi o 

desbloqueio dos valores, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, 

conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo. Desta feita, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando à 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, considerando a 

declaração de imposto de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Verifica-se que os presentes autos estão em fase de cumprimento 

da sentença, contudo, a parte executada está em recuperação judicial. 

Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 
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PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 08 de novembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000496-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKINSON RODRIGUES DOS PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WILLIAM SILVA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. INDEFIRO o bloqueio de circulação, via RENAJUD, do veículo 

informado no Id. 15089521, em nome da parte executada, tendo em vista 

que a restrição poderá afetar indevidamente interesse de terceiros, além 

disso, considero ineficaz tal procedimento, porquanto, a funcionalidade 

exige a inserção da avaliação do veículo, o que só pode ser obtido “icto 

oculi”, isto é, com a verificação real do estado dos automotores. De 

qualquer forma, determino a expedição de mandado de penhora e 

avaliação do veículo indicado, e, não sendo estes localizados, sejam, 

desde logo, penhorados outros veículos encontrados na posse do 

executado. No ato da penhora deverá o Sr. Oficial de Justiça avaliar os 

bens e intimar o devedor da penhora e da avaliação, cientificando-o que o 

prazo para embargar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação de 05 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 07 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NAIRA SALVINA DE SOUZA BRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002018-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDINEIA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NAIRA SALVINA DE SOUZA BRAGA Vistos, Aportou nos autos 

a comunicação de que a paciente foi desinternada em 26.09.2018 (Id 

16309524). Nesse ponto, apesar de o desenvolvimento da política de 

saúde mental ser de responsabilidade do Estado, cabe à família e à 

sociedade a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores 

de transtornos mentais (art. 3º da Lei 10.216/2001), assim como, em 

sendo sua família conhecida, deverá prestar-lhe o acompanhamento, 

auxílio e orientação, inclusive encaminhando-o(a) às consultas e 

atividades agendadas pelo Núcleo de Saúde Mental ou CAPS (qualquer 

que seja o mais adequado), para que o tratamento surta o efeito desejado, 

além da participação nos grupos de apoio, o que está formalizado pelo 

encaminhamento psicossocial de Id 16309524. Ademais, verifica-se que o 

Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a decisão concessiva da 

tutela antecipada, pois promoveu a internação do(a) paciente/requerido(a) 

em comunidade terapêutica e efetuou o pagamento dos dois primeiros 

meses da internação. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu 

contestação genérica e permaneceu inerte, apesar de regularmente 

intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o sequestro de verba 

pública para adimplir a prestação devida. No mais, aportou-se aos autos a 

nota fiscal nº 201800000000083 referente à terceira, à quarta e aos 25 

dias da quinta mensalidades do tratamento da requerente, além do relatório 

de acompanhamento psicológico da paciente, alta médica, receituário 

médico e encaminhamento psicossocial (Id 16309524). Diante do exposto, 

na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, determino o 

sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor total 

de R$ 5.733,16 (cinco mil e setecentos e trinta e três reais), suficiente ao 

pagamento da terceira, da quarta e dos 25 dias da quinta mensalidade de 

internação. Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, 

junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Além disso, passo às 

seguintes deliberações: 1. Homologo a desinternação noticiada. 2. 

Intime-se a Secretaria Municipal de Saúde para que, conforme a indicação 

médica de continuidade do tratamento em nível ambulatorial, providencie o 

respectivo encaminhamento do(a) paciente-requerido(a). 3. Intimem-se 

NAIRA SALVINA DE SOUZA BRAGA e sua família, para continuidade do 

tratamento ambulatorial. 4. Expeça-se alvará no valor total de R$ 5.733,16 

(cinco mil e setecentos e trinta e três reais) em favor da comunidade 

terapêutica Rosa de Saron, Centro de Tratamento Feminino, em Chapada 

dos Guimarães/MT, cujos dados constam na Serventia Judicial. Serve a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício e ainda de requisição à Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme dados constantes no processo. Cumpra-se com urgência. 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006131-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1006131-50.2018.8.11.0037. INTERESSADO: NELSON MANOEL 

CERQUEIRA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Nelson Manoel 

Cerqueira Junior em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Afirma na petição inicial que o reclamante é usuário da unidade 

consumidora n°6/171387-4, cujo endereço é na Avenida Porto Alegre, 

n°307, quadra 18, lote 11, Centro, da cidade de Primavera do Leste/MT. 

Alega que desde março de 2018, o autor está sendo surpreendido por 

faturas consideradas exorbitantes em comparação com a média dos 

últimos 06(seis meses) que equivale ao valor de R$724,37(setecentos e 

vinte e quatro reais e trinta e sete centavos). Aponta que comunicou 

imediatamente a reclamada quanto às cobranças supostamente abusivas 

e o autor foi informado que deveria adimplir a fatura e posteriormente 

estariam providenciando a vistoria em sua unidade consumidora. O 

reclamante aduz que a reclamada não providenciou qualquer vistoria em 

seu imóvel e no mês de abril de 2018 foi surpreendido novamente pela 

fatura com valor considerado abusivo. Ressalta que todas as faturas 

foram adimplidas, não restando qualquer débito. Não obstante, a fatura 

com vencimento para julho de 2018 foi cobrada com o valor de 

R$11.024,38(onze mil, vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). Afirma 

que solicitou novamente a vistoria, bem como a substituição de sua 

unidade consumidora e foi informado pela reclamada que já haviam 

providenciado todas as diligências pertinentes, não encontrando nenhuma 

irregularidade. O autor aduz que a reclamada não providenciou qualquer 

vistoria em sua unidade consumidora. A fatura com vencimento em agosto 

de 2018, gerou a importância de R$12.029,60(doze mil, vinte e nove reais 

e sessenta centavos). Ressalta que as faturas com vencimento para o 

mês de julho e agosto não foram adimplidas. Por fim, o autor requer 

através da antecipação de tutela de urgência, que a reclamada suspenda 

as cobranças com vencimento em julho no valor de R$11.024,38(...) e 
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agosto no valor de R$12.029,60(...) bem como abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora supracitada. É 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Contrato de Locação de Imóvel (id. n°15189628), Fatura com 

vencimento em setembro de 2018 (id. n°15189631), Fatura com 

vencimento em agosto de 2018 (id. n°15189635), fatura com vencimento 

em julho de 2018 (id. n°15189639), fatura com vencimento em junho de 

2018 (id. n°15189641), fatura com vencimento em abril de 2018 (id. 

n°15189645) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Em consulta ao endereço da unidade consumidora 6/171387-4, 

verifico que a mesma está localizada na Avenida Porto Alegre, n°289, na 

cidade de Primavera do Leste/MT, em nome de Willian Muniz Rodrigues. O 

autor juntou contrato de locação de imóvel comercial, tendo como locadora 

a pessoa de Ana Cleris Ravanello, localizado no endereço na Avenida 

Porto Alegre, n°307, Bairro Centro, Quadra 18, Lote 11, na Cidade de 

Primavera do Leste/MT. Cabe ressaltar que o endereço da unidade 

consumidora e o endereço do imóvel locado são distintos, assim, observo 

que não existe relação jurídica entre o reclamante Nelson Manoel 

Cerqueira Junior, com endereço na Avenida Porto Alegre, n°307, Bairro 

Centro, Quadra 18, Lote 11, e a pessoa de Willian Muniz Rodrigues (seria 

o locatário anterior?), com endereço na Avenida Porto Alegre, n° 289, 

Bairro Centro, na Cidade de Primavera do Leste, em nome de quem está a 

Unidade Consumidora objeto de discussão nos Autos. Ademais, 

estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil que a ninguém é 

permitido pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado 

em lei. Em suma, o reclamante não demonstra qualquer vínculo com o 

endereço onde está instalada a unidade consumidora (o contrato de 

aluguel se refere a outro endereço). Diante do exposto, concedo à parte 

reclamante o prazo de 10 dias para esclarecimento da questão, sob pena 

de indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir. Primavera 

do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004985-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004985-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ABRAAO VIEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, O último requerimento constitui novo pedido de tutela satisfativa, 

complementar à tutela antecipada já deferida neste feito. Relata o autor 

que após ser submetido a CIRURGIA DE VITRECTOMIA DE OLHO 

ESQUERDO, por descolamento de retina o mesmo necessita de novo 

procedimento cirúrgico com urgência para a sua recuperação visual, 

tendo em vista o re-descolamento da retina. Sob essa premissa, passo à 

análise da tutela antecipada complementar. O panorama fático-jurídico 

delineado neste processo, bem como o Relatório Médico subscrito pela 

Dra Marise O. Marques, oftalmologista, CRM/GO 16278 e o laudo para 

solicitação/autorização de procedimento ambulatorial subscrito pelo Dr. 

Orivaldo Nunes Filho, oftalmologista, CRM/MT 2443, evidenciam a 

necessidade de nova cirurgia de vitrectomia posterior de olho esquerdo 

(RE-OPERAÇÃO). No que tange ao dano potencial, também está delineado 

pelo tempo legal mínimo de trâmite processual e pela possibilidade de 

perda visual irreversível. Vale destacar que, a conclusão do NAT no 

Parecer Técnico nº2138/2018 (Id 16600853), foi de que: a) Quanto à 

doença alegada: o paciente é portador de descolamento de retina b) 

Quanto à necessidade do procedimento solicitado: a cirurgia de vitrectomia 

é o tratamento indicado para o descolamento de retina. O Procedimento 

encontra-se codificado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS (Tabela SIGTAP) sob o 

número 04.05.03.014-2 (vitrectomia posterior). Há no estado serviços 

credenciados, para a disponibilização, porém desconhecemos os motivos 

da não disponibilização dos serviços no momento. c) Quanto à urgência 

do procedimento: HÁ URGÊNCIA na realização do procedimento de 

vitrectomia para o tratamento do descolamento de retina tendo em vista o 

risco de perda definitiva da visão do olho afetado, pois sabe -se que 

quanto maior é a demora na correção do agravo, maior o risco de 

sequelas irreversíveis. No mais, protelar o tratamento requerido, implicaria, 

em última análise, em desperdício de recursos públicos, haja vista a 

eventual necessidade de repetição dos procedimentos já realizados. Por 

fim, a soma do(s) procedimento(s) já realizado(s), a priori, não ultrapassa 

a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, mantendo-se o 

processo inserto, por ora, no âmbito da competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos fundamentos da(s) 

decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de mérito, defiro a tutela 

de urgência satisfativa complementar, para cominar ao(s) réus(s) a 

obrigação de adotar todas as providências para disponibilizar a ABRAÃO 

VIEIRA (qualificado(a) nos autos do processo), no prazo de 05 (cinco) 

dias, nova cirurgia de vitrectomia posterior de olho esquerdo 

(RE-OPERAÇÃO), conforme a indicação médica, sob pena de sequestro 

de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 297 do CPC). Faculto 

ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima para cumprimento 

desta decisão. Ainda, caso não tenha(m) condições de cumprir a 

obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro fornecedor que a 

cumpra. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa dos respectivos 

Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta precatória, e no 

municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência complementar ora 

deferida. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007129-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREGRINO PEDREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DA SILVA FEITOSA OAB - PE40171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (REQUERIDO)

MARIA SIRLEI RODRIGUES WACHHOLZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007129-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAROLINE PEREGRINO 

PEDREIRA SILVA REQUERIDO: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME, MARIA 

SIRLEI RODRIGUES WACHHOLZ Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c/c indenização por 

danos morais c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Caroline 

Peregrino Pedreira silva em face de Academia Spaço Fitness (Adir Alfredo 

Wachholz – ME) e Maria Sirlei Rodrigues Wachholz, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude de 05(cinco) protestos no valor de 

R$100,00(cem reais) cada, efetivado entre o período de 31/07/2017 ao 

período de 30/11/2017. A autora afirma que solicitou o cancelamento do 

contrato de prestação de serviços entre julho a agosto de 2017, assim, 

não possui vinculo contratual que tenha ensejado tais protestos. Aponta 

que todos os protestos são ilegais, tendo em vista que não recebeu 

comunicação de débito em sua residência. Relata que buscou resolver o 

impasse administrativamente, diretamente com as requeridas e também 

com procurador das mesmas, no entanto, todas as tentativas restaram 

infrutíferas. Por fim, a autora requer através da antecipação de tutela de 

urgência a imediata exclusão dos efeitos do protesto, até o deslinde desta 

ação. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Certidão positiva de protesto (id. n°16137020) e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. A princípio, 

analisando todos os documentos juntados nestes autos, presume-se 

plausibilidade do direito invocado, pois neste momento não resta claro os 

motivos que ensejaram os 05(cinco) protestos no valor de R$100,00(cem 

reais) cada. Até porque, a autora afirma ter rescindido o contrato de 

prestação de serviços, mas não comprovou o período da sua rescisão. 

Além disso, a mesma autora aponta ter apresentado várias propostas de 

acordo diretamente com o procurador da requerida, restando todas as 

tentativas infrutíferas. Assim, considerando que os efeitos do protesto 

ainda estão em vigor, cabe, neste momento, o deferimento da medida 
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liminar apenas para suspender os efeitos do protesto, caso contrário, 

poderá comprometer a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Além disso, segundo o 

entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a 

inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza 

necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede a 

inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que seja oficiada ao 

2° Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste (Cartório do 2° Ofício), 

para que o Oficial da Serventia proceda à suspensão dos efeitos dos 

protestos Instrumento n°121047, Livro 560, Folhas 50, valor de 

R$100,00(...), instrumento 121644, Livro 563, Folhas 47, no valor de 

R$100,00(...), Instrumento 122239, Livro 41, Folhas 41, valor de 

R$100,00(...), instrumento 122919, Livro 569, Folhas 121, no valor de 

R$100,00(...), Instrumento 119993, Livro 554, Folhas 196, valor de 

R$100,00(...), devendo a Serventia abster-se de fornecer certidão positiva 

relacionando ou informando o protesto já efetivado do título. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2019, às 08h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para que o Cartório do 2º Ofício 

Proceda a suspensão dos efeitos do protesto em relação aos 

instrumentos supracitados. Primavera do Leste-MT, 22 de novembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003864-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA OLIVEIRA GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003864-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NATALICIA OLIVEIRA 

GOULART REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela de urgência (Id 13704180) e que o(s) réu(s) também 

não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida 

neste processo, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas 

públicas. A parte autora requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessár ia  para rea l ização procedimento c i rúrg ico de 

VIDEOARTROSCOPIA NO OMBRO DIREITO (restauração do manguito 

rotador do ombro direito), bem como juntou os orçamentos (id 16189339 e 

16189806). Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ R$ 38.360,00 (trinta e oito mil e 

trezentos e sessenta reais), para realização do procedimento cirúrgico da 

requerente NATALICIA OLIVEIRA GOULART. Após efetivação da ordem 

de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeçam-se os alvarás em favor dos menores 

fornecedores, conforme indicado pela parte autora. Expedidos os alvarás, 

intime-se a parte autora a agendar a realização da cirurgia, bem como 

para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, 

após a realização da referida cirurgia. Com a juntada da nota fiscal relativa 

à última contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 

1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) 

ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, 

inexistindo outros pedidos, concluso o processo para sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007189-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANY CORREA WOLHANUIK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

VISUAL TURISMO LTDA (REQUERIDO)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007189-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LILIANY CORREA 

WOLHANUIK REQUERIDO: VISUAL TURISMO LTDA, PLANEJAR VIAGENS 

E TURISMO LTDA - ME, AYMORE Vistos, Trata-se da ação de rescisão 

contratual c/c indenização por danos morais e materiais c/c antecipação 

de tutela de urgência pleiteado por Liliany Correa Wolhanuik em face de 

Visual Turismo LTDA, Planejar Agência de Viagens e Turismo PVA MT e 

Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a requerente adquiriu “pacote de viagem” com a requerida Planejar 

Agência de Viagens e Turismo, intermediado pela empresa Visual Turismo 

LTDA, no dia 09/03/2018, no valor de R$4.811,08(quatro mil, oitocentos e 

onze reais e oito centavos), com destino a Porto de Galinhas/PE. Afirma 

que o início da viagem ocorreria no dia 19/12/2018 a 26/12/2018 bem com 

a forma de pagamento seria em 10(dez) vezes no valor de 

R$480,00(quatrocentos e oitenta reais) mensais. Houve o pagamento de 

apenas três parcelas, o que totalizou a importância de R$1.440,00(um mil, 

quatrocentos e quarenta reais). A autora aponta que solicitou o 

cancelamento do contrato de viagem no dia 22/06/2018. Todavia, 

assevera que o pacote de viagem foi cancelado, mas teria que pagar 

multa em virtude da passagem aérea no valor de R$2.866,00(dois mil, 

oitocentos e sessenta e seis reais) e a multa pelo cancelamento da 

passagem terrestre de R$1.934,00(um mil, novecentos e trinta e quatro 

reais). Relata que entrou em contato com a agência de viagem e solicitou o 

valor da multa em consonância com a cláusula 5, item 5.3 do referido 

contrato, pois o valor das multas estavam controversos em relação ao 

contrato de prestação de serviço turístico. Cabe ressaltar que as suas 

pretensões não foram atendidas e os valores das multas supracitadas 

foram mantidas pela agência de turismo. A requerente protocolou 

reclamação administrativa no Procon desta Comarca de Primavera do 

Leste/MT de n°FA 51-008.001.18-0001581, com o objetivo de intermediar a 

resolução do litígio, não entanto, não obtivera êxito. Aduz que foi impedida 

de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em agosto 

de 2018 em virtude da negativação em seu nome no valor de 

R$3.360,00(três mil, trezentos e sessenta reais). Assevera que o vinculo 

contratual fora encerrado em 22/06/2018 e não haveria, a partir deste 
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período, qualquer vinculo jurídico com a agência de viagens, salvo as 

multas que não foram adimplidas. Por fim, a autora requer através da 

antecipação de tutela de urgência a imediata exclusão da negativação, até 

o deslinde desta ação. É relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Contrato de Prestação de 

Serviços (id. n°16205722), Ficha Cadastral (id. n°16205725), Solicitação 

de cancelamento e reembolso (id. n°16207848), Termo de Reclamação do 

Procon (id. n°16207851), Extrato da Negativação do Serasa (id. 

n°16207862) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Inicialmente, consigno que o contrato de viagem fora celebrado em 

10 de março de 2018, no valor de R$4.811,08(quatro mil, oitocentos e 

onze reais e oito centavos), parcelado em 10(dez) vezes no valor de 

R$480,00(quatrocentos e oitenta reais) mensais, conforme evento 

n°16205722. A autora rescindiu o contrato no dia 22 de junho de 2018, 

inclusive, comprovou o pagamento de todas as parcelas anteriores. Cabe 

ressaltar que a carta de solicitação de cancelamento e reembolso do 

evento n°16207848, assevera que “O contratante deverá fazer o 

pagamento da próxima parcela vincenda, se houver, por exigência das 

instituições financeiras e bancárias, para compensação e cancelamento, 

ciente que este valor será considerado no valor a ser reembolsado”. No 

entanto, considerando que a autora solicitou a rescisão contratual em 

22/06/2018, não foi comprovado o pagamento da 4ª parcela e, por outro 

lado, não foi comprovado o reembolso do valor das parcelas já adimplidas. 

Tendo em vista que a autora está impedida de adquirir crédito comercial 

em virtude da negativação em seu nome no valor de R$3.360,00(três mil, 

trezentos e sessenta reais) e considerando que não há outras restrições 

em vigência, presume-se a plausibilidade do seu direito invocado, sem 

contar que a exclusão da negativação não traz prejuízo objetivo às 

requeridas. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, 

já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso 

de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

de urgência e DETERMINO a imediata exclusão da negativação em nome 

da autora Liliany Correa Wolhanuik, portadora do CPF005.796.511-00 e RG 

23620854, contrato n°3.360,00(...) dos órgãos de restrição ao crédito 

(Serasa), devendo ser providenciado a exclusão da negativação pela 

Secretaria Judiciária através do Sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 08/04/2019, às 

15h40min ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste/MT, 22 de 

novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010727-31.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON MIOTTI HESPER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em 

trâmite entre as partes acima identificadas. Analisado o conteúdo dos 

autos, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 

Isto porque, desde que iniciado o processo de execução em 11/06/2013, e 

até a presente data não fora localizada quaisquer bens passíveis de 

penhora em nome da parte devedora. Logo, diante da não localização de 

bens passíveis à penhora, e tendo em vista o transcurso de longo período 

desde o início da execução, há 05 (cinco) anos, excepcionalmente é 

cabível a extinção do feito em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A esse 

respeito o Tribunal de Justiça de E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, se manifestou nos seguintes termos, in verbis: EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA, DA EXECUTADA OU DE SEUS SÓCIOS. 

PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER 

PROGRESSO, APESAR DOS ESFORÇOS DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE 

DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM TAIS CONDIÇÕES, O QUE IRIA DE 

ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 53, 

§ 4º DA LEI 9.099/95 E NO ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002813384, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

17/03/2011). Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Isento de 

custas. Transitada em julgado, dê-se baixa no sistema. Primavera do 

Leste/MT, 09 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito Parte 

superior do formulário Parte inferior do formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MEDEIROS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

AMF COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000568-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: THIAGO DE MEDEIROS 

MACHADO REQUERIDO: AMF COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos, Trata-se dos 

Embargos de Declaração com efeito infringente pleiteado por Thiago de 

Medeiros Machado em face de AMF Comercio Varejista LTDA – ME e 

Mercado Pago Com. Representação LTDA. O embargante alega omissão 

da sentença proferida no evento n°14847968, onde não foi pronunciado 

sobre a justificativa de ausência à audiência de conciliação, conforme 

evento n°12586760. Assim, requerer a procedência dos embargos 

declaratórios para sanar a omissão ponderada; a revogação dos efeitos 

da Contumácia; seja redesignada a audiência de conciliação e demais atos 

ordinatórios necessários. É Relato. Decido. Não obstante a discussão 

doutrinária sobre a sua natureza jurídica, a teor do Artigo 1.022, do Código 

de Processo Civil, os embargos declaratórios buscam suprir omissão, 

contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua 

extensão, ou, até mesmo, admitem-se os mesmos para corrigir eventual 

erro material. Nessa senda, trago a lume o magistério de Cândido Rangel 

Dinamarco: "Neles, não se pede que se redecida, pede-se que se 

reexprima'(Pontes de Miranda)." No presente caso, consigno que a 

audiência de conciliação ocorreu na data de 04 de abril de 2018, às 

07h40min e o embargante apresentou justificativa somente no dia 06 de 

abril de 2018. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Nesse passo, o autor aponta que é 

servidor público (Policial Rodoviário Federal) e entre os dias 03 a 06 de 

abril de 2018, estava à disposição do evento Farm Show ocorrido nesta 

comarca de Primavera do Leste/MT, conforme despacho emitido pela 

Superintendência Regional de Mato Grosso. Embora plausível a 

justificativa, a justificativa foi tardia, o que contraria dispositivos do Código 
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de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente, sendo eles o art. 362, § 1º, 

no sentido de que o impedimento deve ser comprovado até a abertura da 

audiência, e o 334, § 8º, no sentido de o não comparecimento injustificado 

implicará em multa. Aliás, não somente a parte reclamante faltou à 

audiência, mas também seu advogado (a). Diante do exposto, e com fulcro 

no artigo 48, da Lei n°9.099/95, conheço dos Embargos de Declaração por 

ser tempestivos e, quanto ao mérito, acolho-o parcialmente, apenas para 

revogar parcialmente a sentença proferida no evento 14847968, 

especificamente no que tange a aplicação dos efeitos da contumácia, 

ficando excluída a condenação em custas. Faculto a possibilidade da 

repropositura da presente ação. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Isento de custas. Primavera do 

Leste/MT, 22 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004125-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004125-07.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ISMAEL LEITE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face da 

sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, 

condenando a reclamada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) por 

danos morais (Id 11886405). Foram apresentadas contrarrazões pela 

parte requerente (Id 12550218). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na sentença ora 

embargada, tendo sido devidamente fundamentado. Com tais 

considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, 

negar-lhes provimento, por ausência de omissão, mantendo a sentença 

como se acha lavrada. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, caso 

não haja cumprimento voluntário, deve o credor apresentar planilha 

atualizada de débito, após o que, deve ser alterada a fase para 

cumprimento de sentença, intimando-se a parte devedora para pagar e 

cumprir eventual obrigação de fazer em 15 dias, sob pena de multa de 

10%. Primavera do Leste, 22 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191046 Nr: 4315-84.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIRIANI APARECIDA PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALDIRIANI APARECIDA PEREIRA 

BORGES, Cpf: 01285045955, Rg: 13119380-7, Filiação: Marta Sueli Pereira 

e Charlton Borges, data de nascimento: 17/07/1992, brasileiro(a), natural 

de Assis-SP, viuvo(a), auxiliar de cozinha, Telefone 66-99993993. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agido, a denunciada Wandireani Aparecida 

Pereira Borges, incorreu na sanção do Art. 147 do Código Penal, pelo que 

oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

siganatária, a presente denúncia.

Despacho: Código 191046Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de WALDIRIANI 

APARECIDA PEREIRA BORGES, dando-a coma incursa nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se a acusada, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, a acusada poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109713 Nr: 8867-05.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO VIDAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERISVALDO VIDAL DE SOUZA, Cpf: 

00124453120, Rg: 1539573-1, Filiação: Antônio José de Souza e Maria de 

Fatima Vidal de Souza, data de nascimento: 19/06/1984, brasileiro(a), 

natural de São José do Belmonte-PE, solteiro(a), operador de secador, 

serviços gerais, Telefone 9962-0796. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Erisvaldo Vidal da Souza como incurso no art. 129, § 9º, 

c/c o art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, com observância 

da Lei Fedeal n. 11.340/2006, devendo ser ele citado.

Despacho: Código 1097131. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Erisvaldo Vidal de Souza, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 
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tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173536 Nr: 7097-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO WINCLER RODRIGUES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO WINCLER RODRIGUES PEIXOTO, 

Cpf: 02217564188, Rg: 1085238, Filiação: Silvia Rodrigues Galvão e Kid 

Peixoto da Silveira Kennedy, data de nascimento: 09/04/1989, brasileiro(a), 

natural de Colinas do Tocantins-TO, solteiro(a), administrador, Telefone 

66-97229654. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado RenatoWincler Rodrigues 

Peixoto, incorreu na sanção do Art. 65 do Decreto Lei 3688/41, pelo que 

oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

Signatária, a presente denúncia.

Despacho: Código 173536Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de RENATO WINCLER 

RODRIGUES PEIXOTO, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202001 Nr: 167-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA, PATRICIA 

DIAS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA, 

Filiação: João Batista de Oliveira e Claudete de Oliveira, data de 

nascimento: 19/12/1976, brasileiro(a), natural de Santo Augusto-RS, 

solteiro(a), tratorista,servente pedreiro e atualmente em local incerto e não 

sabido PATRICIA DIAS DO CARMO, Filiação: Maria da Penha Dias do 

Carmo, data de nascimento: 12/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Brasília-DF, solteiro(a), diarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENÚNCIA a Vossa Excelência Marcelo Alexandre Oliveira e Patrícia Dias 

do Carmo, com incurso nas penas do Art. 155, § 4º inciso IV, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a 

competente Ação Penal, citando o denunciado, para se ver processado 

sob pena de revelia.

Despacho: Código 2020011. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Citem-se os acusados Marcelo Alexandre Oliveira e Patricia Dias 

do Carmo, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do 

CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput).3. Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173563 Nr: 7123-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO OLIVEIRA PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO ANTONIO OLIVEIRA PRATA, 

Filiação: Elizabete de Oliveira Prata e Antonio José Prata, data de 

nascimento: 29/11/1983, brasileiro(a), natural de Ibicarai-BA, mecânico, 

Telefone 981266490. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Márcio Antônio Oliveira 

Prata, incoreu na sanção do artigo 309 da Lei 9.503/97, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia.

Despacho: Código 173563Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de MARCIO ANTONIO 

OLIVEIRA PRATA, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 
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a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208583 Nr: 3495-31.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAEL ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSAEL ALVES LIMA, Cpf: 81336950153, 

Rg: 1137574-4, Filiação: Jorge Alves Lima e Maria de Lourdes Alves Lima, 

data de nascimento: 09/06/1977, brasileiro(a), natural de Pires do Rio-GO, 

casado(a), motorista, vendedor, corretor de imóveis, Telefone 

66-996387170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto Issi, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Josael Alves Lima como incurso no art. 129, § 9º, do 

Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006, devendo 

ser ele citado, processado.

Despacho: Código 2085831. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Josael Alves Lima, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200546 Nr: 8734-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO CAMILO DE OLIVEIRA, Cpf: 

00537111140, Rg: 15562275, Filiação: Natalina Camila de Oliveira e Bento 

Nogueira de Oliveira, data de nascimento: 01/01/1985, brasileiro(a), natural 

de Caianônia-GO, convivente, desempregado, Telefone 66-96445690. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Adriano Camilo de Oliveira 

incorreu na sanção do art. 147 do Códio Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo que mesmo seja citado.

Despacho: Código 200546Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ADRIANO CAMILO DE 

OLIVEIRA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180158 Nr: 10689-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MIQUEIAS NEVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS MIQUEIAS NEVES VIEIRA, Cpf: 

05219596160, Rg: 5749721, Filiação: Maria de Fátima Neves Vieira e José 

Carlos Batista Vieira, data de nascimento: 14/03/1996, brasileiro(a), natural 

de Petrolina-PE, convivente, op de seladora, Telefone 6699646-6288. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denúnciado Carlos Miqueias Neves 

Vieira, incorreu na sanção do art. 180 § 3º Código Penal, pelo que oferce 

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente sigantária, 

a presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 180158Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de CARLOS MIQUEIAS 

NEVES VIEIRA, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 
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Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201159 Nr: 8968-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DOS REIS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO DOS REIS LIMA, Cpf: 

02744605131, Rg: 20384017, Filiação: Tereza dos Reis Lima, data de 

nascimento: 27/03/1987, brasileiro(a), natural de Porto Franco-MA, 

solteiro(a), ajudante de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Raimundo dos Reis Lima 

incorreu na sanção do art. 21 do Decreto Lei 3688/41, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 201159Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de RAIMUNDO DOS REIS 

LIMA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207542 Nr: 3000-84.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI DE JESUS CARVALHO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UESLEI DE JESUS CARVALHO BARROS, 

Cpf: 02959404335, Rg: 0276672220042, Filiação: Silvania de Jesus e Jose 

Ribamar Lopes Barros, data de nascimento: 14/05/1988, brasileiro(a), 

natural de Porto Velho-RO, convivente, Telefone 66 99254-3755. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denúnciado Ueslei de Jesus Carvalho 

Barro, icorreu na sanção do art. 42, III, do Decreto Lei n. 3688/41, pelo que 

oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

sigantária, a presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado e 

cientificado.

Despacho: Código 207542Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de UESLEI DE JESUS 

CARVALHO BARROS, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205852 Nr: 2177-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO APARECIDO SANTOS 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRO APARECIDO SANTOS 

ALVARENGA, Filiação: Elizabete Santos do Nascimento e Francisco de 

Aasis das Alvarenga, data de nascimento: 22/04/1978, brasileiro(a), 

natural de São Luiz-MA, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Alexandro Aparecido 

Santos Alvarengo, incorreu na sanção do art. 28 da Lei 11.343/2006, pelo 

que oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua 

agente signatária, a presente denúncia.

Despacho: Código 205852Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ALEXANDRO 

APARECIDO SANTOS ALVARENGA, dando-o como incurso nos artigos 

nela mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189420 Nr: 3617-78.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELE DOS REIS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIZELE DOS REIS MATOS, Cpf: 

03433319189, Rg: 21506515, Filiação: Vanusa Ferreira dos Reis e 

Claudioney Ferreira Matos, data de nascimento: 16/12/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, operador de máquinas, Telefone 

6696912419. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, a denunciada Gisele dos Reis Matos, 

incorreu na sanção do art. 136, § 3º, do Código penal, pelo que oferece o 

Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia.

Despacho: Código 189420Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de GIZELE DOS REIS 

MATOS, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se a 

acusada, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189425 Nr: 3622-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TATIANE RIBEIRO DA COSTA, Rg: 

19877803, Filiação: Sebastiana Ribeiro da Silva e Olair José da Costa, data 

de nascimento: 02/09/1986, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, 

solteiro(a), cozinheira, Telefone 66-92345799. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, a denúncia Tatiane Ribeiro da Costa, 

incorreru na sanção do art. 42, III, do Deceto-Lei n. 3688/41, pelo que 

oferece o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, por sua agente 

signatária, a presente denúncia

Despacho: Código 189425Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de TATIANE RIBEIRO DA 

COSTA, dando-a como incursa nos artigos nela mencionado.2.Cite-se a 

acusada, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206965 Nr: 2699-40.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VANDERLEY DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO VANDERLEY DE LIMA, Cpf: 

26455289889, Rg: 529897866, Filiação: Maria Edileusa de Lima e 

Francisco Batista de Lima, data de nascimento: 15/10/1975, brasileiro(a), 

natural de Iracema-CE, ser gerais, pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto Isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Antônio Vanderley de Lima como incurso no art. 129, § 

9º, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/206, 

devendo ser ele citado, processado.

Despacho: Código 2069651. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Antonio Vanderley de Lima, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 21 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183258 Nr: 551-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVEIRA MATIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO OLIVEIRA MATIAS, Cpf: 

02466483173, Rg: 20166184, Filiação: Maria Aparecida de Oliveira e 

Gregorio Irio Matias, data de nascimento: 11/02/1989, brasileiro(a), natural 

de Araputanga-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 6699329974. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denúnciado José Luiz de Souza Neto, 

incorreu nas sanções dos art. 330, do Código Penal e 309, da Lei 

9.503/97, pelo que oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

por sua agente signatária.

Despacho: Código 183258Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de LEANDRO OLIVEIRA 

MATIAS, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 21 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197481 Nr: 7526-31.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOUSA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SOUSA GOULART, Cpf: 

75411806100, Rg: 5766654, Filiação: Eliene Ferreira de Sousa e Adailton 

Pereira Goulart, data de nascimento: 21/08/1996, brasileiro(a), natural de 

Mineiros-GO, solteiro(a), Telefone 99695031. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Anderson Souza Goulart, 

incorreu na sação do art. 309 da Lei 9.503/97, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado.

Despacho: Código 197481Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ANDERSON SOUSA 

GOULART, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 21 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 142465 Nr: 898-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 21 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217603 Nr: 7636-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER RUAN SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 Código 217603

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 13h00min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215490 Nr: 6765-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BAQUETA ALVES, LUCAS 

MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 Autos código 215490

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 15/01/2019 às 13h00min, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212708 Nr: 5337-46.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PADILHA, RAFAEL PEREIRA DOS 

SANTOS, RAQUEL VITÓRIA MARTINI, LUCAS BELTRÃO DOS SANTOS, 

CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 

8.987-B

 Autos código 212708

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 17/01/2019 às 13h00min, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217817 Nr: 7713-05.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do representado para contestar o pedido e indicar as 

provas que pretende produzir, sob pena de se presumir como verdadeiros 

os fatos alegados pela representante, no prazo de 5 (cinco) dias.

Primavera do Leste, 21 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 124883 Nr: 7452-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Paulo Castaldo Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Código 124883

Analisando detidamente os autos observa-se que os motivos de 

impedimento para atuar no presente feito, arguidos pelo Defensor Público 

Dr. Nelson Gonçalves de Souza Junior não mais subsistem, posto que o 

mesmo não mais exerce a função de coordenador do Núcleo da 

Defensoria Pública local, bem como provavelmente a vítima não atua mais 

naquele órgão.

Ademais, a nomeação de Defensor dativo faz-se desnecessária, pois 

como é de conhecimento, existem sete Defensores Públicos atuantes em 

Primavera do Leste, ou seja, mais do que Magistrados, sendo três deles 

somente na Vara Criminal, de forma que a instituição pode perfeitamente 

se valer da escala de substituição entre os membros atuantes.

Não se pode deixar de considerar também a onerosidade aos cofres 

públicos da nomeação de Defensor dativo, já que estimada em 20 URHs 

conforme tabela da OAB-MT.

Assim, revogo a nomeação de advogado dativo de fl. 97 e determino a 

remessa dos autos à Defensoria Pública local para ciência acerca da 

Sessão de Julgamento aprazada para o dia 23.11.2018 às 12:00 horas.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 13 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 91/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO que a Servidora Rosilene Machado Antunes - matrícula 

12513 - Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Va ra Cível, não 

ir á usufruir folga na data de hoje.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria n.º 88/2018-SOR, de 13/11/2018, que 

designou a servidora Sueli Riffel - matrícula 12495 - Técnica Judiciária, 

para exercer a função de Ges tora Judiciária Substituta da Secretaria da 

4ª Vara Cível, no dia 21/11/2018.

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

Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 90/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Janaina Paula Stuani Alves da Silva, 

matrícula 11948, Gestora Administrativa 2, usufruirá 10 (dez) dias de 

férias referentes ao exercício de 2017, no período de 10 a 19/12/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Edemar Antônio Bier, matrícula 13541 – 

Gestor Administrativo 3, para exercer a função de Gestor Administrativo 2 

Substituto, no período de 10 a 19/12/2018.

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

 Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004856-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MONTEIRO DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EMBARGADO)

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

 

1004856-57.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca das 

Correspondências devolvidas pelo correio, impossibilitando nova citação e 

intimação acerca da redesignação da audiència.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57336 Nr: 1164-48.2010.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: FABIO PETRI VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND.COM. 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ARTURO RESENDE 

URRESTA - OAB:37298, LUIZ FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - 

OAB:25930, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B, SOLANGE 

DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 Autos n. 1164-48.2010.811.0040 – Código: 57336.

 Vistos etc.

 Relativamente ao cumprimento de sentença referente aos honorários de 

sucumbência, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a devedora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Restando infrutífera e/ou parcialmente exitosa, INTIME-SE a exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 No tocante a obrigação de entregar, não havendo cumprimento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, na forma do art. 538, caput, 

do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30324 Nr: 4729-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, VAGNER POLO, SILVIA MELONI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4729-93.2005.811.0040 – Código: 30324.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30732 Nr: 5151-68.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, ALINE MAIA BUENO DA SILVA, JOÃO MARCOS FAIAD, CARLA 

MITIKO HONDA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA - 

OAB:8936/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/O, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8500/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 Autos n. 4729-93.2005.811.0040 – Código: 30324.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89674 Nr: 1276-46.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFÁ FREITAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E, ROBSOM 

HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA 

ZUCA - OAB:233418/SP, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, 

GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:30023/DF, RAFAELLE 

OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314/MT

 Autos n. 1276-46.2012.811.0040 – Código: 89674.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 288, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento da quantia depositada nos autos em favor da parte 

executada.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30732 Nr: 5151-68.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, ALINE MAIA BUENO DA SILVA, JOÃO MARCOS FAIAD, CARLA 

MITIKO HONDA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA - 

OAB:8936/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/O, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8500/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line negativa.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30324 Nr: 4729-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, VAGNER POLO, SILVIA MELONI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134137 Nr: 7530-30.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI CHISLER LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL VEÍCULOS - DIRLENE MASCKIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Autos n. 7530-30.2015.811.0040 Código: 134137

 Vistos etc.

 Tendo em vista a audiência de gestão democrática a ser realizada por 

este Juízo no dia 22 de novembro de 2018, às 13h:30min, a qual envolve 

matéria de alta complexidade concernente a Recuperação Judicial, 

mostra-se necessária a readequação da pauta de audiências, razão pela 

qual REDESIGNO a solenidade para o dia 10 de Abril de 2019, às 

14h30min.

INTIMEM-SE TODOS, inclusive através de contato telefônico se 

necessário, a fim de evitar deslocamentos.

No mais, intime-se o patrono do requerido para indicar o endereço 

atualizado deste, a fim de possibilitar sua intimação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21689 Nr: 1908-53.2004.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: FLAVIO ZANETTI, ROMEU ANTONIO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR JOSÉ SETTER, ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo DE 10 DIAS, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista frustrada a penhora 

via bacenjud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34354 Nr: 3491-05.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA QUEIROZ FUJII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A, CLEVERSON 

RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT, JULIANA GIMENES DE FREITAS - OAB:MT - 

6776, SANTANA QUEIROZ - OAB:20604-A/MT

 Autos nº 3491.05.2006.811.0040 (Cód. 34354)

 Vistos etc.

Considerando que embora haja nos autos prova inequívoca da penhora on 

line realizada junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, da transferência do valor 

bloqueado à Conta Judicial e, por fim, do pedido de vinculação, todavia, o 

Departamento competente do TJMT não logrou localizar o valor referido, 

oficie-se IMEDIATAMENTE a Diretora daquele Departamento, solicitando 

providências pertinentes para a localização do valor mencionado no prazo 

de 24h.

Decorrido o prazo acima sem resposta, oficie-se Diretamente ao Exmo 

Presidente do TJMT, devendo o ofício ser encaminhado diretamente ao 

e-mail funcional dos Juízes Auxiliares da Presidência, noticiando o fato, 

bem como solicitando providências para localização do valor bloqueado 

judicialmente.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107698 Nr: 233-06.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM, FSFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 Autos n. 233-06.2014.811.0040 Código: 107698

 Vistos etc.

 Tendo em vista a audiência de gestão democrática a ser realizada por 

este Juízo no dia 22 de novembro de 2018, às 13h:30min, a qual envolve 

matéria de alta complexidade concernente a Recuperação Judicial, 

mostra-se necessária a readequação da pauta de audiências, razão pela 

qual REDESIGNO a solenidade para o dia 10 de Abril de 2019, às 

15h30min.

INTIMEM-SE TODOS, inclusive através de contato telefônico se 

necessário, a fim de evitar deslocamentos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45547 Nr: 2504-95.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B PR, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 58.647, 

PATRICIA PONTAROLI JANSEN - OAB:33.825/PR, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - OAB:50.945/PR, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - 

OAB:43.943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2504-95.2008.811.0040 – Código: 45547.

 Vistos etc.

 Em atenção ao expediente de fls. 118/119, OFICIE-SE informando a 
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extinção do feito.

 Após, ARQUIVEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141873 Nr: 11549-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ANDERSON PIRES PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos n. 11549-79.2015.811.0040 – Código: 141873.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados à fl. 90, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112637 Nr: 4487-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO FABIANO CACHIATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM 

SISTEMA,IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ALBERTO BENATTI 

CARMONA - OAB:246585, LUIZ ANTONIO TAVOLARO - 

OAB:35.377/SP, LYA TAVOLARO - OAB:70.902/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103642 Nr: 6662-23.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAVAN E CIA LTDA - ME, GILSON PAVAN, 

VERIDIANA ZANATTA PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Autos n. 6662-23.2013.811.0040 – Código: 103642.

 Vistos etc.

 AGUARDE-SE o cumprimento da determinação exarada nos autos n. 

3703-79.2013.811.0040 – Código: 100895, em apenso.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130675 Nr: 5680-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS, LUCILIE 

PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR VALMOR DE MORAIS, SOELI DE LIMA 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS

 Autos nº 5680.38.2015.811.0040 (Cód. 130675)

 Vistos etc.

Intimem-se os interessados para atendimento da solicitação de 

documentos feita pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Empós, tornem os autos ao arquivo, uma vez que o cumprimento da 

sentença homologatória do acordo firmado depende do atendimento da 

solicitação apresentada pelo Oficial competente.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140547 Nr: 10875-04.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALIF DE SOUSA MENDES BARBOSA, JESSICA 

GOMES DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LIMA ALBUQUERQUE, GABRIEL 

ALVES RODRIGUES NETO, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

GABRIEL A. R. NETO & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. 

Inicialmente, convém analisar a preliminar arguida.Aduz a litisdenunciada a 

ilegitimidade ativa do autor para pleitear a integralidade do valor da pensão 

por morte de seu genitor, em razão da eventual existência de outros 

herdeiros, em vista da informação constante na certidão de óbito que 

atestou que o de cujus “deixou filhos”.Em que pese a informação 

constante na certidão de óbito de fl. 49, oportuno salientar a legitimidade 

do autor, na condição de filho, portanto herdeiro, em pleitear a referida 

indenização em razão da morte do genitor. Além disso, a fim de elucidar a 
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questão suscitada acerca da existência de outros herdeiros, OFICIE-SE ao 

INSS para que este informe a existência ou não de dependente(s) 

cadastrados em nome do de cujus. Inexistindo outras preliminares a serem 

analisadas, estando às partes devidamente representadas e, presentes 

as condições da ação e demais pressupostos processuais, DECLARO O 

FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do CPC.Em cumprimento ao 

disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre o seguinte: caracterização do dano material e moral indenizável, 

sem prejuízo de outros pontos controvertidos a serem sugeridos pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta 

decisão.Nos termos do art. 357, III do CPC, o ônus da prova observará o 

disposto no art. 373, incisos I e II do mesmo diploma legal.INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem quanto as provas 

que pretendem produzir, assinalando que o silêncio se entendido como 

concordância com o julgamento antecipado da lide.Transcorrido o prazo 

acima, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135840 Nr: 8380-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA SANTOS, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DIAS DA SILVA SANTOS - ESPOLIO, 

JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8380-84.2015.811.0040 – Código: 135840.

 Vistos etc.

 Ante as razões expostas à fl. 102, DEFIRO a suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, procedendo-se as baixas e 

anotações de praxe.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a inventariante para dar prosseguimento ao 

feito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31733 Nr: 922-31.2006.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:24378, DANIELA VOLPE GIL - OAB:11281, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Autos n. 922-31.2006.811.0040 – Código: 31733.

 Vistos etc.

 INTIME-SE o expert para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da impugnação ao laudo pericial apresentada.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 10 

(dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 3657-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAMOS SAENGER, JAIRO OLIVEIRA 

SAENGER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PADILHA FREITAS - 

OAB:42655/RS

 Autos n° 3657-37.2006.811.0040 – Código: 34533.

 Vistos etc.

 Sem delongas, diante da cessão de crédito noticiada às fls. 405-409 e, 

comprovada a concordância expressa dos representantes do executado 

(fls. 413-415), DEFIRO a substituição processual e determino a remessa 

dos autos ao distribuidor para a alteração no sistema do polo ativo, 

devendo constar como exequente WAGNER EDSON DO NASCIMENTO.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1957 Nr: 822-28.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR BROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a penhora on line negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103200 Nr: 6198-96.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUIZ CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 Autos n. 6198-96.2013.811.0040 – Código: 103200.

 Vistos etc.

 Diante do acordo entabulado entre as partes, notadamente com relação 

aos honorários advocatícios, previamente a análise do mesmo, entendo 

necessária a intimação do autor a fim de regularizar a representação 

processual com relação aos novos procuradores que subscreveram 

referida avença, bem como a intimação dos ex-patronos para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando expressamente 

que a inércia será entendida como concordância tácita.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.
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 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105029 Nr: 8101-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AGOSTINHO PERASSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMI MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 Autos n. 8101-69.2013.811.0040 – Código: 105029.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS, pelo executado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na forma 

entabulada entre as partes.

 P.R.I.C.

 Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3647 Nr: 36-52.1994.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN - 

ESPÓLIO, DALTRO ALFREDO PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Autos n. 36-52.1994.811.0040 – Código: 3647.

 Vistos etc.

 Em que pese os argumentos expostos pelo exequente às fls. 339/341, 

MANTENHO a determinação de fl. 338.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143957 Nr: 797-14.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, HING - OAB:20604-A, PATRICIA 

PONTAROLI JANSEN - OAB:33.825/PR, PAULO HENRIQUE FERREIRA - 

OAB:894 B, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945, VIRGINIA 

NEUSA COSTA MAZZUCCO - OAB:43.943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, caso FRUSTRADA A TENTATIVA DE INDISPONIBILIZAÇÃO 

DE ATIVOS FINANCEIROS em nome do executado, perfectibilizada a 

citação e transcorrido o prazo sem pagamento, independentemente de 

eventuais embargos, deverá o Oficial de Justiça efetuar a penhora, 

avaliação e intimação (art. 829, § 1º, do NCPC).Havendo impugnação 

quanto à avaliação, no prazo de 05 dias, manifeste-se o avaliador judicial 

e a parte contrária, também em 05 dias, voltando-me imediatamente 

conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC).Mesmo em caso de 

embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão expressa, 

INTIME-SE O CREDOR para informar se tem interesse em adjudicar o bem 

penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da 

avaliação, no prazo de 05 dias.Consigne-se, desde já, que se a penhora 

atingir bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, 

usufruto, uso, habitação, promessa de compra e venda, superfície, 

enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de 

direito real de uso, penhora de quota social ou de ação de sociedade 

anônima fechada, penhora de coisa pertencente a terceiro garantidor, 

penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de penhora de bem 

indivisível, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

INTIMADO, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em regime 

de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

12 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112232 Nr: 4162-47.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGILA VANESSA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4162-47.2014.811.0040 - Código Apolo: 112232.

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução extrajudicial promovida por COOPERATIVA DE 

LIVRE ADMISSÃO E ASSOCIAÇÃO SORRISO SICREDI em desfavor de 

NAGILA VANESSA DA CONCEIÇÃO e MARIA DAS GRAÇAS DA 

CONCEIÇÃO, devidamente qualificadas no presente feito.

Ocorre que, após a penhora de valores nas contas das executadas, 

foram determinadas suas intimações, sendo que a intimação restou 

infrutífera em face da executada Maria das Graças da Conceição, por não 

se encontrar no endereço constante dos autos.

 Pois bem, acerca do assunto, insta salientar a obrigação das partes em 

manterem atualizados seus endereços, conforme disposto no parágrafo 

único do artigo 274 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

 Sendo assim, tendo em vista que a tentativa de intimação se deu no 

mesmo endereço em que a executada foi citada, considera-se válida para 

todos os efeitos, devendo ser certificado pela Secretaria da Vara eventual 

decurso de prazo para manifestação.

 Após devidamente certificado, conclusos para analise dos demais 

pedidos formulados.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.
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 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20807 Nr: 977-50.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos n° 977-50.2004.811.0040 Código: 20807

 Vistos etc.

 De início, observe a Secretaria da Vara que o processo está incluso na 

Meta 2-2017/CGJ, devendo ser impulsionado com a necessária prioridade.

DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Aportando aos autos as respostas e, sendo encontrado endereço 

diverso dos constantes dos autos, EXPEÇA-SE o necessário à intimação 

da autora para dar prosseguimento ao feito.

 Por outro lado, restando infrutíferas as diligências, intime-se a autora para 

requerer o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 151354 Nr: 4845-16.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEFOX CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRUNO CAVALCANTE 

FERREIRA - OAB:302414

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Águas de Sorriso LTDA em 

face de Engefox Construções e Empreendimentos LTDA, ambas 

qualificadas nos presentes autos.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com espeque no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a embargante ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

disposto no art. 85, §2º do NCPC.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, traslade-se cópia para os autos 

principais.Oportunamente, ARQUIVEM-SE estes autos, mediante as baixas 

e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143181 Nr: 381-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, ERCIO 

LUIZ MURARO, JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 Autos n. 381-46.2016.811.0040 – Código: 143181.

 Vistos etc.

 Em complementação a determinação exarada à fl. 86, entendo que se 

mostra necessária a juntada aos autos dos atos constitutivos e eventuais 

alterações da empresa executada Equilíbrio Indústria Química LTDA, a fim 

de aferir se preenchidos os requisitos formais.

 Ainda, verifico que não consta dos autos procuração e/ou 

substabelecimento dos executados Ercio Luiz Muraro e Juliano Muraro ao 

patrono Marcos Levi Bervig.

 Assim, DETERMINO a intimação dos executados para que, no prazo de 

dez (10) dias, sanem as irregularidades acima apontadas, sob pena de 

não ser homologado o acordo firmado.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 4038-11.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO SAUER, CLOVIS KRZYZANSKI, 

CLAUDETE LUIZA DE CESARIO KRZYZANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:, 

JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2007/369 – Código: 41229.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão, conforme requerido às fls. 154-155.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, mediante as anotações 

pertinentes.

 DECORRIDO o prazo de suspensão, INTIME-SE o credor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100895 Nr: 3703-79.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PAVAN E CIA LTDA - ME, VERIDIANA 

ZANATTA PAVAN, GILSON PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Autos n. 3703-79.2013.811.0040 – Código: 100895.

 Vistos etc.

 Diante do acordo entabulado entre as partes, notadamente com relação 

aos honorários advocatícios, previamente a análise do mesmo, entendo 

necessária a intimação do ex-patrono para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141124 Nr: 11159-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POJ-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, GABRIELA DE LOUDES PINTO DE OLIVEIRA - 

OAB:24851-O, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCAS COLDEBELLA - 

OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11159.12.2015.811.0040 (Cód. 141124)

 Vistos etc.

Ante as razões apresentadas na petição de fls. 85/86, defiro a avaliação 

judicial do bem, devendo a Secretaria expedir o competente mandado. 

Realizada a avaliação e intimada a inventariante, remeta-se o processo ao 

arquivo provisório, onde deverá aguardar juntada da guia do ITCD 

devidamente recolhida, ou ainda, declaração de isenção.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 18180 Nr: 2504-71.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, GUILHERME 

FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP, NÍVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Grassi 

Reali - OAB:8838 A, YARA APARECIDA CORREA REALI - OAB:7759-A

 Autos n. 2504-71.2003.811.0040 – Código: 18180.

 Vistos etc.

 Em complementação a determinação de fl. 253, previamente a 

homologação da avença faz-se necessário as seguintes providências:

a) assinatura do termo pelos patronos constituídos do terceiro interessado 

Sr. Neri José Chiarello, conforme procuração de fl. 487;

b) intimação dos patronos do executado para se manifestarem acerca do 

acordo, pois embora tenham noticiado a renúncia ao mandato (fl. 361), não 

cumpriram o disposto no art. 112 do CPC.

 No ponto, em caso de inércia dos patronos do executado, INTIME-SE o 

mesmo para promover a regularização de sua representação processual, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não homologação do acordo.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114778 Nr: 6180-41.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LEANDRO PAZDZIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5871, SANI CRISTINA GUIMARÃES 

- OAB:

 Autos nº 6180.41.2014.811.0040

 Vistos etc.

Tendo em vista que ambas as partes manifestaram desinteresse na 

realização da prova pericial deferida, homologo a desistências 

apresentadas para que surta os regulares efeitos de legalidade, restando 

prejudicado os embargos de declaração interpostos.

Digam as partes, no prazo comum de 10 (Dez) dias, se possuem outras 

provas a serem produzidas, advertindo-as de que o silêncio será 

entendido como anuência com o julgamento antecipado da lide.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 154991 Nr: 6446-57.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO PAGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - OAB:239437, 

VALDESON PEREIRA DA SILVA - OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Autos nº 6446.57.2016.811.0040 (Cód. 154991)

 Vistos etc.

De pronto, determino à Secretaria da Vara que certifique a tempestividade 

dos embargos de declaração apresentados.

Relativamente aos honorários periciais, verifico que, de fato, 

aparentemente o valor proposto pela Perita Judicial encontra-se 

desmedido se comparado às circunstâncias processuais do caso 

concreto submetido a apreciação judicial.

Em contrapartida, o valor atribuído à causa, ao que parece, também não 

corresponde ao proveito econômico pretendido. Nessa toada, para melhor 

se aferir a proposta de honorários apresentadas, o que, dentre outros 

fatores, também deve basear-se no valor atribuído à causa, intime-se a 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o valor atribuído 

inicialmente, observando que o valor da causa deve corresponder ao 

proveito econômico, bem como, se for o caso, recolher o saldo 

remanescente relativamente às custas processuais.

Cumprido o acima determinado, intime-se a Sra. Perita para querendo, no 

prazo de 10 (Dez) dias, apresentar nova proposta de honorários e, 

empós, intimem-se as partes para sobre ela manifestarem-se.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100902 Nr: 3710-71.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO GOMES LTDA -ME, CLAUDIR BOHRER 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 Autos n. 3710-71.2013.811.0040 – Código: 100902.

 Vistos etc.

 Em complementação a determinação exarada à fl. 185, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, 

deduzindo os valores bloqueados (fls. 122/123), assinalando prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 3553-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INDEFIRO a citação editalícia, haja vista que se trata de providencia 

excepcional, somente podendo ser deferida quando esgotados os meios 

de citação pessoal.

 Ademais, conforme extratos de fls. 83/87 foi encontrado novo endereço 

do executado.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para atender a intimação de fl. 

88, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006690-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINALDO CRUZ AMARAL CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006690-95.2018.811.0040 Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Cumprido 

o ato deprecado, proceda-se na forma prevista no § 13 e seguintes do art. 

101 da Lei n. 13.043/2014 que alterou o Decreto-Lei n. 911/69. Decorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem qualquer requerimento, arquive-se o 

presente pedido. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006360-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INELBE SPINELLI LODI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 22 de novembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006543-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006543-69.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ADALBERTO 

RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito 

prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Consigne-se que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Realizado o ato deprecado e pagas as custas 

porventura existentes, ou restando negativas as diligências de localização 

daqueles a serem intimados/citados ou de bens a serem constritos 

(penhora, arresto, sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as 

baixas de estilo e com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006572-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO MAZIERO POZZOBON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006572-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALINE THAIS DESSBESELL RÉU: PABLO MAZIERO POZZOBON Vistos etc. 

De início, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque da declaração de pobreza, a parte 

deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, 

tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que 

não necessitam. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos 

presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 
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seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006743-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE GALAVOTE OAB - SP227918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 22 de novembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006746-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006746-31.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO 

Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Consigne-se que caso a parte autora não seja 

beneficiária de AJG e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006725-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR NICARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAMILA SONALLIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006725-55.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ALAN JUNIOR NICARETTA REQUERIDO: LAURA CAMILA 

SONALLIO Vistos etc. Inicialmente, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente 

no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso 

LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência 

da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão do benefício. No caso, em que pese tenha juntado 

declaração de pobreza, infere-se dos autos que o autor é produtor rural, 

possuindo vários bem de atividade rural, bem como demonstrando 

movimentação financeira superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

o que se mostra incompatível com declaração de hipossuficiente. Assim, 

cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime a autor, por meio de seu(a) advogado(a) mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004795-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURISETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

através de seu advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência 

do oficial de justiça para o município de Ipiranga do Norte - MT, vez que o 

valor recolhido encontra-se incorreto, devendo juntar posteriormente o 

comprovante de depósito nos autos. Sorriso, 11 de julho de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques – Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 188713 Nr: 3323-80.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GUBERT, ROMILDO GUBERT - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO A ADVOGADA 

ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO OAB - 16253/B , A FIM DE 

QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA 

DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC 
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E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46418 Nr: 3364-96.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELMIR PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHINELLO METALURGICA E 

PREMOLDADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETTO - OAB:7.502-B

 Intimo o advogado(a) FERNANDO APARECIDO DE SOUZA, para 

devolução dos autos nº 3364-96.2008.811.0040, Protocolo 46418, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50157 Nr: 460-69.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CARLOS ANTONIO DE SOUZA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para, querendo, 

manifestar-se acerca do Termo de Penhora expedido, bem como, para que 

recolha diligência do Oficial de justiça para a devida intimação da parte 

requerida acerca do termo de penhora lavrado nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100878 Nr: 3686-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO HENRIQUE GONÇALVES, IARA 

TACIANA GONÇALVES TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, para expedição da Carta Precatória para Comarca 

de Lucas do Rio Verde - MT, conforme peticionado à fl.118.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30406 Nr: 4897-95.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERI BORGES REGITANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESP CELULAR S.A (TC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826A

 Autos n°: 4897-95.2005.811.0040

Código Apolo nº: 30406.

Vistos etc.

A executada pugnou pela retificação de sua razão social, passando a se 

chamar Telefônica Brasil S.A e não mais Vivo S.A, haja vista a alteração 

societária. Juntou o ato constitutivo à fl. 289.

Devidamente intimada, a parte autora concordou com a retificação da 

razão social da empresa demandada.

Desse modo, DETERMINO a retificação da razão social da demandada, 

tanto na capa dos autos como no Sistema Apolo, devendo passar a se 

chamar de Telefônica Brasil S.A.

 No mais, prosseguindo o feito, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO 

DE ATIVOS FINANCEIROS, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.

Efetive-se o BLOQUEIO de contas da executada, através do sistema 

BACEN-JUD, conforme cálculo de fl. 280. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia 

indicada seja transferida para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° 

da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 

854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

Por outro lado, caso a penhora online reste infrutífera (total ou 

parcialmente), INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o artigo 1.181 da CGNC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91779 Nr: 3672-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AIRTON BORTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA TACIANA GONÇALVES TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 91779

Vistos etc.

PROCEDA-SE a intimação do executado acerca da penhora realizada às 

fls. 70/71 via DJE, na pessoa de seu advogado, constituído à fl. 18, para 

se manifestar em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente para se 

manifestar em 10 (dez) dias.

No caso de haver impugnação à penhora, voltem os autos conclusos.

Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada 

no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC, por 

meio do sistema SERASAJUD.

DEFIRO o pedido de requisição de informações à Receita Federal, para 

tanto, proceda, a Senhora Gestora Judiciária, a consulta via sistema 

INFOJUD, para que apresente a ultima declaração do Imposto de Renda em 

nome da parte executada, juntando cópia da operação anexa, a qual 

deverá ser guardada em arquivo próprio, em segredo de justiça.

Se positiva a localização de bens, intime-se a exequente para indicar 

quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos mesmos, nos 

termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Frustradas as pesquisas, intime-se o exequente a indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 1817-65.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO JOSÉ FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 
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SANTOS - OAB:3.386-A

 Autos n°:1817-65.2001.811.0040

Código Apolo nº: 12505

Vistos etc.

CUMPRA-SE o despacho de fls. 504-506, devendo a parte demandada ser 

intimada por meio de seu procurador constituído.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3369 Nr: 183-78.1994.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO ANTONIO RUFFATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDILAR BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 92/1998

Código Apolo nº: 3369

Vistos, etc.

Considerando que a penhora é ato constritivo que necessita de prévia 

citação do executado para a sua realização, segundo interpretação do art. 

829, § 1º, do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido apresentado às fls. 

209-2010.

CITE-SE o executado, no endereço indicado às fls. 204-205.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83529 Nr: 2577-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUSSOLO CORRETORA DE CEREAIS, 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2577-62.2011.811.0040

Código Apolo nº: 83529

Vistos, etc.

Intime-se o executado do pedido de adjudicação às fls. 127-128, nos 

termos do art. 876, §1º, II, do NCPC (carta com aviso de recebimento).

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias após a intimação dos executados, 

venham os autos conclusos para os fins do art. 877 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45214 Nr: 2156-77.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 223/2008

Código Apolo nº: 45214

Vistos, etc.

De início, anoto que o pedido de penhora online antes da citação não 

merece deferimento.

Explico. A penhora é ato constritivo que necessita de prévia citação do 

executado para a sua realização, segundo interpretação do art. 829, § 1º, 

do CPC.

 No caso, além de inexistir citação nos autos, a constrição de valores da 

forma pretendida pela autora é medida de ultima ratio, devendo ser 

oportunizado ao devedor prazo pra pagamento espontâneo e 

apresentação de impugnação e/ou embargos.

De outro lado, a autora não apresentou qualquer prova que justifique a 

urgência da medida, não havendo qualquer fundamento para sua 

concessão em caráter liminar.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de penhora online.

CITE-SE os sócios da executada, Ivanildo da Silva Medeiros, Lusmar 

Zandona e Célio Antonio Huber, nos endereços indicados às fls. 124-126.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006626-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (RÉU)

MARI IVETE VARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006626-85.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA RÉU: MARI IVETE VARGAS, ERVINO DE OLIVEIRA 

VARGAS VISTOS. 1. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos 

legais e recolhidas as custas preliminares. 2. CITE-SE a parte requerida, 

para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

NCPC). 3. Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 4. Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. 5. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 6. Expeça-se 

o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENEIS ANTÔNIO ARGENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005862-02.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

DENEIS ANTÔNIO ARGENTA VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- 

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

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 
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penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005867-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI PAULO SECCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005867-24.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

NEURI PAULO SECCHI VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte 

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

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006203-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006203-28.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: ELIO 

GUILHERME SCHWANTES VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- 

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

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004779-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR CLOVIS MARTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004779-82.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: EDEMAR CLOVIS MARTINI EXECUTADO: FRANCISCO 

ALEXSANDRO DA SILVA VISTOS. (1) Por meio da petição de Id 12492733, 

requer a parte exequente o "cumprimento de sentença", com base no 

despacho inicial já exarado em Id 10344973, o que é completamente 

incabível, tendo em vista que o presente feito tramita sob o rito da 

execução autônoma de título extrajudicial (cheque), devendo a parte 
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credora apresentar seus requerimentos de acordo com o rito processual 

adequado, sob pena de extinção. (2) Assim, indefiro o pedido de Id 

12492733 e determino a intimação da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, apresentando as 

medidas satisfativas que entender pertinentes, de acordo com o rito da 

execução de título extrajudicial, sob pena de extinção. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006150-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALBERTO LERMENN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO CASSEPP DE CARVALHO (EXECUTADO)

ADEMIR LUIZ BELLE (EXECUTADO)

ROSEMAR ANTUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006150-47.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCO ALBERTO LERMENN EXECUTADO: ADEMIR LUIZ 

BELLE, ROSEMAR ANTUNES DA SILVA, JORGE ANTONIO CASSEPP DE 

CARVALHO VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte 

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

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005366-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MURARO (EMBARGANTE)

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS 

MICROBIOLOGICOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005366-07.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, JULIANO 

MURARO EMBARGADO: SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA VISTOS. Diante da 

certidão de Id 15365067 e considerando que não foi juntando ao feito 

cópia do agravo de instrumento que o embargante alega ter interposto (art. 

1.018, CPC), antes da análise dos embargos declaratórios de Id 15617263, 

DETERMINO a intimação do embargante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar a interposição do referido recurso, com eventual decisão 

proferida pelo E. TJMT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito,em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006605-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006605-12.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL 

REQUERIDO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VISTOS. 1. RECEBO a 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. 2. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de 

mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 

(vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado constituído, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 3. Em ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. 4. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001241-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO BALDO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001241-59.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO BASSANI EMBARGADO: JORGE 

ANTONIO BALDO VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser previamente 

certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do 

NCPC, RECEBO os embargos à execução apresentados, todavia, 

ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito 

suspensivo, o que faço com espeque no art. 919, § 1º do NCPC. No mais, 

intime-se o exequente para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I 

do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005351-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE SOUZA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005351-04.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: RENATO DE SOUZA MIRANDA Vistos. 1 - RECEBO a inicial, 

eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. 2- CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para 

oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na 

hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo 

acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Deixo de designar audiência conciliatória ante a 

expressa manifestação de desinteresse externada pela parte exequente 

na petição inicial. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003523-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOVANI CARLOT (EXECUTADO)

OSMAR ANTONIO CARLOT (EXECUTADO)

ANA MARIA CARLOT (EXECUTADO)

LILIANE CARLOT (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, devendo para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Ainda, intimo para recolher as guias para 

expedição de carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT. 

As guias e comprovantes de pagamento deverão ser juntados nos autos, 

no prazo de 15 dias.

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

Processo Número: 1006615-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 08 

de março de 2019, às 11:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 22 de novembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

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

Processo Número: 1006660-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA VIGANO OAB - 711.570.851-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 08 

de MARÇO de 2019, às 13:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. . SORRISO, 22 de novembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29306 Nr: 3710-52.2005.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILT, IGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B, RUDIMAR ROMMEL 

- OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para ciência do ofício retro juntado, bem como se 

manifestar, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85779 Nr: 5154-13.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI, JOSEMAR LONDERO, 

HELENA ZAPELLO LONDERO, VALMOR MARCHIORO, MARILDE POPIOLEK 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, jose arnaldo janssen nogueira - OAB:19.081-a, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON APARECIDO STADLER 

- OAB:15063-PR

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para ciência do ofício retro juntado, bem como se 

manifestar, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41197 Nr: 4016-50.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 
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NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50986 Nr: 1214-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN, EVANDRA DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento das outras duas diligências do Oficial de Justiça, vez que 

informou três endereços, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89703 Nr: 1307-66.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JVDSS, MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MACHADO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MARIA SIMIÃO - 

OAB:12362-A, ISIS SUERLEY PERNOMIAN - OAB:7.534

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que, e 

em cumprimento ao requerimento da parte autora de fls. 127, designei o 

dia 01 de março de 2019, às 15:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130938 Nr: 5839-78.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, 

EDNEI PAES NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13721 Nr: 805-79.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLMIRO MARSANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, 

COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116598 Nr: 7563-54.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPAÇO FINGER MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUAÇU COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142880 Nr: 203-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEORI JOSÉ SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR LAMB SIMON - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 156874 Nr: 7457-24.2016.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER 

ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

cumprimendo a intimação retro, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 136428 Nr: 8710-81.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER 

ZANATTA, NERI ZANATTA, ELIANA DANIEL ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

cumprimendo a intimação retro, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000357-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BERTOLINO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR BERTOLINO ALVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARCIA INI ALVES (HERDEIRO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MÁRCIA LUCIANA ALVES (HERDEIRO)

MARCIO JOSÉ BERTOLINO ALVES (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

SOLANGE ALVES (HERDEIRO)

PÂMELA CRISTINA BERTOLINO DE SOUZA (HERDEIRO)

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

PROCESSO n. 1000357-30.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 85.091,22 

ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: 

FABIANA BERTOLINO ALVES Endereço: Avenida Perimetral Sudoeste, 

4294, lote 03, quadra 10, Residencial Taiamã, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: ELENIR BERTOLINO ALVES Endereço: 

Travessa das Hortênsias, 592, lote 20, quadra 19, Jardim Bela Vista, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial e das primeiras declarações a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES : ELENIR BERTOLINO 

ALVES, faleceu, sem deixar testamento, no dia 06 de dezembro do ano de 

2017, no Hospital Regional de Sorriso/MT (certidão de óbito anexa). A de 

cujus era viúva e deixou herdeiros, conforme averbação lançada na 

certidão de óbito. A falecida deixou 07 (sete) filhos como herdeiros, todos 

já maiores, sendo eles: - FABIANA BERTOLINO ALVES; PÂMELA 

CRISTINA BERTOLINO DE SOUZA, MARCIO JOSÉ BERTOLINO ALVES, 

MARCIA LUCIANA ALVES, APARECIDA INI ALVES, MARIA DAS GRAÇAS 

ALVES DE SOUZA, SOLANGE ALVES. A de cujus não deixou bens a 

inventariar, na medida em que, ainda em vida, alienou o único imóvel de 

sua propriedade, tendo doado 100% (cem por cento) do valor obtido com 

a venda à um único herdeiro, a filha Pâmela Cristina Bertolino de Souza. O 

contrato particular de compra e venda anexo, datado de 29/08/2011, 

comprova a alienação do imóvel situado na Rua Floriano Peixoto, nº. 884, 

lote 04, quadra E-1, bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Sorriso/MT, 

pela falecida ao sr. Pedro Souza Neres, pelo valor de R$60.000,00 

(sessenta mil reais). A colação é o ato em que o herdeiro restitui ao 

monte-mor os bens recebidos por liberalidade do de cujus em vida, a fim 

de que se calcule equitativamente as quotas hereditárias de cada um, 

igualando-se as legítimas. Com o valor recebido a título de doação, a 

herdeira Pâmela Cristina Bertolino de Souza, na data de 04/11/2011, 

adquiriu o imóvel de matrícula 2915, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Sorriso/MT, lote urbano nº. 20, da quadra nº. 19, situado na Rua das 

Hortênsias, Loteamento Jardim Bela Vista, nesta cidade, conforme 

comprova a matrícula atualizada anexa. Havendo a colação aos autos pela 

herdeira Pâmela, ou seja, ocorrendo a restituição ao monte-mor da doação 

recebida por ela ainda em vida do de cujus, deve ser procedido o cálculo a 

fim de que se apure equitativamente as quotas hereditárias de cada um 

dos herdei ros necessár ios,  igualando-se as legí t imas . 

DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS. Defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Recebo os autos. Nomeio como inventariante dos 

bens deixados por ELENIR BERTOLINO ALVES a requerente FABIANA 

BERTOLINO ALVES, a qual prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. Citem-se, após, 

os interessados não representados, e, se for o caso, os eventuais 

herdeiros e interessados ausentes, observando-se o disposto no art. 626, 

§1° do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo 

Civil). Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e 

quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 

do CPC), digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). Se concordes, 

ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ, digitei. SORRISO, 22 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001321-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA GREGGIO FACIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001321-91.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

IVETE TEREZINHA GREGGIO FACIN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. 1.) Recebo o 

pedido de habilitação de herdeiros, contido na petição de Id 14216862. Nos 

termos do art. 690 do NCPC, determino a intimação da parte contrária para 

que se manifeste em 05 dias. Não havendo oposição, desde já defiro o 

pedido, determinando as alterações junto ao polo ativo da demanda. 

Havendo impugnação, voltem conclusos para deliberação. 2.) Recebo, 

ainda, os recursos de apelação das partes. Considerando que ambas já 

apresentaram as respectivas contrarrazões, determino a remessa do feito 

à instância superior, com as cautelas de estilo e desde cumprido o item “1” 

acima. 3.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006057-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BALZAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006057-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL 

BALZAN VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de RAFAEL BALZAN, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela 

requerida em contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro 

lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

CHEVROLET, Modelo: MODELO S-10 CS ADV 4X2 2.4 8V, Ano: 09/10, Cor: 

BRANCA, Chassi: 9BG124HF0AC430721, Renavam: 192262521, Placa: 

NCH9021, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002195-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA COSTA NETO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002195-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ISABEL JUNG INVENTARIADO: HENRIQUE DA COSTA NETO Vistos. Em 

manifestação de Id 13770608, requereu a inventariante a expedição de 

alvará judicial para levantamento e/ou movimentação do valor de 

R$99.105,45, e seus eventuais acréscimos, oriundos da conta corrente nº 

1157-6, agência 1492-3, Banco do Brasil, de titularidade do de cujus 

Henrique da Costa Neto. Afirmou que tal valor seria utilizado para quitação 

da dívida no valor de R$43.500,00 existente junto à empresa Geonorte - 

Topografia e Georeferenciamento, dívida esta contraída de forma verbal 

pelo inventariado, bem como para custear as despesas mensais da 

inventariante e herdeiros. Posteriormente, postulou a inventariante pela 

expedição de novo alvará judicial para o levantamento/recebimento das 

quantias pertencentes ao de cujus e que se encontram em poder das 

empresas Sorritur - Viagens & Turismo (R$6.734,00 + 764,36) e Bradesco 

Auto/RE Companhia de seguros (R$85.762,00), afirmando que tais verbas 

também seriam utilizadas para atender as necessidades prementes da 

viúva e herdeiros, assim como quitar dívidas pendentes, mediante 

posterior e rigorosa prestação de contas a este juízo. Em manifestação de 

Id 14113202 foi requerida a habilitação de crédito aos autos do inventário 

no valor de R$157.359,67, relativos ao processo nº 

5141-24.2005.811,0040 (Código 30753) oriundo da 1ª Vara desta 

Comarca, já com trânsito em julgado, no qual o inventariado foi condenado 

a pagar a empresa LV Consultoria Agronômica o equivalente a 2.695,11 

sacas de soja, além de honorários advocatícios sucumbenciais no valor 

de R$13.412,04 aos advogados Marcos Romério Carlos Sobrinho e Denise 

Ferreira Garcia. Em relação ao débito da referida ação judicial, foi 

posteriormente apresentado um acordo celebrado entre os credores e os 
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herdeiros (Id 14596593), no qual se estabeleceu que o numerário 

existente na conta corrente em nome do de cujus seria utilizado para 

pagar os débitos da seguinte forma: "honorários advocatícios 

sucumbenciais e recursais os quais acordam que será de 12.000,00 

(doze mil reais) e R$87.105,00 (oitenta e sete mil e cento e cinco reais) 

serão utilizados para pagar a requerente LV Consultoria Agronômica e, 

ainda, a inventariante se compromete a pagar R$2.895,00 (dois mil e 

oitocentos e noventa e cinco reais) à empresa LV Consultoria, com 

cheque" Pois bem. Diante do termo de anuência de Id 14596694, o qual 

consta "a total ANUÊNCIA em relação ao pedido de expedição de ALVARÁ 

feito junto aos autos de ação de inventário nº 1002195-08.2018.811.0040, 

dos bens deixados por Henrique da Costa Neto", bem como do parecer 

ministerial de Id 15728396, DEFIRO, parcialmente, os pedidos de Ids 

13770608 e 1546408 para: 1- DETERMINAR a expedição de alvará judicial 

para o levantamento do saldo de R$99.105,45 (noventa e nove mil, cento e 

cinco reais e quarenta e cinco centavos), existentes em conta corrente do 

de cujus de nº 1157-6, agência 1492-3, Banco do Brasil, que deverá ser 

utilizado para saldar as dívidas do de cujus, devendo a inventariante 

prestar contas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação do 

disposto no artigo 622, do CPC. 2- DETERMINAR a expedição de alvará 

judicial para o recebimento dos valores que se encontram em poder das 

empresas Sorritur - Viagens % Turismo (CVC) - R$7.498,36 - e Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros - R$85.762,00 - (Ids 15146444), devendo 

a inventariante, no entanto, depositar em conta bancária a ser aberta em 

nome da herdeira menor ISABELA MARIA JUNG DA COSTA o valor 

correspondente a sua quota parte da totalidade dos valores objeto dos 

alvará judiciais, o que deverá ser comprovado nos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, juntamente com a devida prestação de contas, sob pena de 

aplicação do disposto no artigo 622, do CPC. No mais, DETERMINO a 

intimação da inventariante para, no mesmo prazo concedido acima, 

atender a manifestação do Estado de Mato Grosso constante de Id 

13974040. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003422-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILTON MARCIO DA SILVA MELO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003422-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA REGINA ISIDIO DA SILVA - ME RÉU: NAILTON MARCIO DA SILVA 

MELO VISTOS. 1. Sem delongas, verifico que o presente feito comporta 

imediata extinção, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento 

das custas iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que, após o 

indeferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, a parte autora foi 

regularmente intimada e advertida a recolher as custas iniciais e a taxa 

judiciária, mas quedou-se inerte. 2. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual 

Código de Processo Civil que “será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Desta maneira, é 

medida de rigor o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do 

feito, sem exame do mérito. 3. Ante o exposto, levando-se em conta que a 

parte autora não efetuou o recolhimento das custas iniciais e respectiva 

taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO 

O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, 

inciso X, do Código de Processo Civil vigente, determinando o 

cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação 

junto à Central de Distribuição. 4. Sem condenação em honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e 

termos da presente ação. 5. Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. 

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002978-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RIBEIRO HOFFMANN DA SILVA (REQUERENTE)

DHEULES RIBEIRO FAGUNDES (REQUERENTE)

EDIGMAR FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA DE ANHAIA ZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002978-97.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDIGMAR FAGUNDES DA SILVA, FERNANDA DE ANHAIA 

ZARDO, LUCIA RIBEIRO HOFFMANN DA SILVA, DHEULES RIBEIRO 

FAGUNDES VISTOS. a) Quanto ao pedido de divórcio. Sem delongas, 

diante da manifestação conjunta das partes quanto à impossibilidade de 

restabelecimento do convívio, entendo que o caso comporta julgamento de 

plano quanto ao pedido de divórcio, na forma do art. 356, inciso I, do CPC. 

Consigno que desde o advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010, a 

qual alterou a redação do art. 226, § 6º, da Carta Magna, não existem mais 

lapsos temporais para a decretação do divórcio, bastando a manifestação 

de vontade de qualquer dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo 

matrimonial que os une, sendo despicienda a análise de qualquer outro 

requisito para dissolução do casamento. Acrescente-se, ainda, a 

informação de inexistência de bens a serem partilhados. Ante ao exposto, 

quanto ao pedido de divórcio, promovo julgamento antecipado parcial do 

mérito, na forma expressa do artigo 356, inciso I, do CPC, e assim o faço 

para decretar o DIVÓRCIO CONSENSUAL de DHEULES RIBEIRO 

FAGUNDES e FERNANDA DE ANHAIA ZARDO FAGUNDES, sendo que a 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Após o trânsito em 

julgado desta decisão, expeça-se mandado de averbação ao competente 

registro civil. b) Quanto aos pedidos de guarda, visitas e alimentos ao filho 

menor Prossiga-se o feito tão somente quanto aos pedidos de guarda, 

visitas e alimentos ao filho menor, sendo que, para tanto, determino a 

realização de estudo psicossocial junto aos avós e ao infante, na forma 

requerida pelo Ministério Público. Comunique-se a equipe técnica deste 

Juízo, fixando o prazo de 90 dias para entrega do relatório. Com a entrega 

do relatório, renove-se vista ao Parquet. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006310-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CORDIOLLI DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006310-72.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NIVALDO CORDIOLLI DE MELO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por NIVALDO CORDIOLLI DE MELO em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a converter o benefício de 

auxílio-doença que se encontra recebendo em aposentadoria por 

invalidez. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de doença 

que a impede de realizar suas atividades laborativas. É o relatório. Decido. 

Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, que a requerida se abstenha de cessar 

o benefício do autor em 28/02/2019, até a resolução da presente ação. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 
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houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos 

autos, verifico que o autor encontra-se recebendo o beneficio de 

auxílio-doença (Num. 16188891), não sendo necessária a tutela 

jurisdicional, uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao 

direito, posto que poderá pela própria via administrativa requerer a 

prorrogação do benefício. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 17/12/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002165-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 07/01/2019 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002166-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 08/01/2019 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002617-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA KOCZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 15/01/2019 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 21/01/2019 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006192-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006192-96.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCILEIDE DE SOUZA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCILEIDE DE 

SOUZA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 
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sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16068551, em que 

comprova recebimento do beneficio até 17/04/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006241-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006241-40.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISABEL DE SOUZA GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ISABEL DE 

SOUZA GONÇALVES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16118381. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006246-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006246-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALMIR INACIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VALMIR 

INÁCIO DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 
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invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16124014, eis que 

corrobora com o disposto no artigo 27-A da Lei 8.213/91. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006269-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZETI GOMES DE SOBRAL BUENO DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006269-08.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALZETI GOMES DE SOBRAL BUENO DE FARIAS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ALZETI GOMES DE SOBRAL BUENO DE FARIAS contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16144958em que 

comprova o recebimento do benefício até 28/08/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006274-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIR BEATRIZ ARMANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006274-30.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 
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CLEDIR BEATRIZ ARMANI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por CLEDIR 

BEATRIZ ARMANI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16152487em que 

comprova o recebimento do benefício até 22/06/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006333-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO KUNZLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006333-18.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAIRO ANTONIO KUNZLER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JAIRO 

ANTONIO KUNZLER contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16208488, em 

que comprova o recebimento do benefício até 19/06/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006278-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI FATIMA MARCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006278-67.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVANI FATIMA MARCA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por IVANI FATIMA MARCA contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16155165-Pág.9, 

em que comprova recebimento do beneficio até 22/05/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005913-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005913-13.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAFAEL MARCOS DA CRUZ RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por RAFAEL MARCOS DA CRUZ contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15807949, em que comprova o recebimento do 

benefício até 19/04/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 
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cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006307-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006307-20.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SEBASTIAO DOMINGOS DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/DH Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por SEBASTIAO DOMINGOS DA SILVA em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a restabelecer o benefício de auxílio-doença que foi cessado pela 

autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a 

procedência do pedido para que o requerido seja condenado ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme 

verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, 

que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Não há nos autos indícios de que a parte autora 

atualmente se encontra incapacitada para o trabalho, conforme alegado, 

haja vista não constar nos autos exames e atestados médicos atuais 

atestando a incapacidade alegada. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006345-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIANO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006345-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LOURIANO ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LOURIANO 

ALVES DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, continua impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio judicialmente concedido nos autos n. 93440. É o 

sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da presente ação, 

verifico que se trata de ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 

93440. A ação Código Apolo n° 93400 fora julgada em 15/06/15, 

condenando o requerido à concessão da aposentadoria por invalidez à 

parte autora, porém, o mesmo ainda se encontra em análise do TRF1 em 

segunda instância, conforme a própria parte autora informou em sede de 

inicial. Sustenta o autor que a incapacidade anteriormente auferida 

naquele feito, permanece, e, estando àquela lide pendente, cabe ao 

mesmo requerer, naquele feito, ao relator do recurso interposto, o 

cumprimento da tutela antecipada concedida naquele feito. Posto isso, nos 

termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A 

LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao processo de n° 93440, 

JULGANDO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, inciso V, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, as quais ficarão suspensas, por força do art. 98, 

§3º, do NCPC. Sem honorários, eis que não houve contraditório. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006419-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006419-86.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDNEIA TAVARES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por EDNEIA 

TAVARES DE SOUZA, em face do INSS, na qual requer seja concedido o 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez com 

acréscimo de 25 %. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, 

verifico que o endereço da parte autora pertence à Comarca de 

Rondonópolis/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão 

processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição 

de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede 

de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 

permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 

justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação 

proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da sua 

competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 

outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 
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afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A JUSTIÇA FEDERAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006346-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006346-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS MEDEIROS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por JEAN CARLOS MEDEIROS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de aposentadoria por invalidez que foi cessado pela autarquia 

ré, requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do 

pedido para que o requerido seja condenado ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez, conforme verificada a incapacidade da parte 

autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Conforme CNIS de Num. 16222979 verifica-se que a parte 

autora se encontra recebendo o benefício de mensalidade de 

recuperação, com previsão de cessação somente em 18/03/2020. 

Portanto, não resta comprovado que a parte autora sofrerá dano em 

aguardar até o final do processo caso não seja deferida a tutela neste 

momento. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000763-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAIMUNDO JOSE VIEIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida não contestou a demanda, 

porém, considerando que o feito versa acerca de direitos indisponíveis, 

deixo de lhe aplicar os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, II do 

NCPC. Defiro a produção de prova pericial postulada pela parte autora e, 

para a sua realização nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. 

DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 

2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006112-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006112-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZABETE MARQUES DA SILVA RÉU: INSS Vistos /BG. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 
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audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006341-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CONSTANTE ZORDAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006341-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LUIZ CONSTANTE ZORDAN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LUIZ 

CONSTANTE ZORDAN contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16219906, em 

que comprova o recebimento do benefício até 23/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006334-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DE ARAUJO FROIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006334-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA LIDIA DE ARAUJO FROIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA LIDIA DE 

ARAUJO FROIS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16087075 (pg. 08 

e 09), em que comprova o recebimento do benefício até 26/09/2018. 

Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos 

nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de 

desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova 

inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva 

este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo 

certo que só será possível se verificar se há de fato a suposta 

incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de perícia 

médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que 

a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente 

econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária 

ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à 

saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem 

a providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 
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prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006363-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO - MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006363-53.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEVAIR PIRES DA SILVA RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SORRISO - MT Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por DEVAIR PIRES 

DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros e requisitos, 

é possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16237811que 

comprova o recebimento do benefício até 16/10/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006335-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDEROL LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006335-85.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CIDEROL LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por CIDEROL LIMA contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 16213029 que comprova o recebimento do benefício 

até 06/07/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 
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puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005057-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003573-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA MORAIS OLIVEIRA LIMA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003595-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE MARIA ANDREOLLA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005069-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE ASSIS DIAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005069-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE ASSIS DIAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDER MARCOS OLIVEIRA RATAYCZYK (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDER MARCOS OLIVEIRA RATAYCZYK (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005075-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005077-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMIR JOSE BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W FERREIRA BUENO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005083-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005086-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 
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interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDYANARA LORRAINE DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001005-44.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos (ID. 

16387153), requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003762-11.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos (ID. 

16521799), mormente a eventual existência de saldo remanescente. 

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1001075-27.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16333072, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PROPECIO MORAIS SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002536-34.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16396638, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004568-46.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16392145, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000936-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ROGERIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002068-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PRETTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANÇA AUTOPEÇAS (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE - SICREDI OURO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002068-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL PRETTO FREITAS 

REQUERIDO: ALIANÇA AUTOPEÇAS, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE - SICREDI OURO 

VERDE Vistos etc. Depreque-se para oitiva da testemunha DELCY 

RODRIGUES DA SILVA, no endereço declinado no Num. 10782831 - Pág. 

10, qual seja - Rua professor Alice Freire Silva n° 640 CPA III setor I em 

Cuiabá MT. Como o retorno da precatória, devidamente cumprida, 

manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, voltando-me os autos 

conclusos para sentença. Indefiro, por sua vez, o requerimento de 

depoimento pessoal do Num. 15283512, mesmo porque a especificação de 
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provas já foi realizada, quando da contestação - Num. 10782831 - Pág. 10, 

oportunidade em que não foi requerido o depoimento pessoal da parte ex 

adversa, restando perfectibilizada a preclusão consumativa. Além disso, 

sabido é que de pouca, ou nenhuma, pertinência o depoimento pessoal, 

sobretudo para casos desse jaez, motivo pelo qual reconheço a 

impertinência da prova, restando, assim, indeferida, nos termos do art. 

370, § único, do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005100-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1002655-92.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16278887, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO UEZU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 27 de FEVEREIRO de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito / revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002354-48.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16304777, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002549-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSON ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002549-33.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16302716, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006697-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DE PINHO OLIVIERA OAB - GO47754 (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006697-24.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16301787, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 
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interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005002-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEANE MATOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005002-35.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do peticionado no ID. 16303388, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 22 de novembro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000239-88.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16256373, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000239-88.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16256373, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000757-44.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16285945, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILTON DE SOUZA OAB - RJ0150296A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 8010360-61.2014.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

14792677, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002974-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANAVARROS ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010892-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA CRUZ VALENTIM (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000531-73.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK FERNANDES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006001-85.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16295860, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA REIS MOSCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (REQUERIDO)

MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERAILTON JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001178-34.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16261309, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005139-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001009-47.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do valor depositado nos autos (ID. 

16621938), requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005140-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004200-37.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16251999, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005141-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANE RASCHKE ZAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO RANDIS NETO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMINE NATASHA JACOBS RANDIS OAB - SP339798 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004200-37.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16290200, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000918-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDACIO PINHEIRO DA FONSECA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1000727-77.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16291225, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000919-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MARTIM SCHALCO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. INTIMO AINDA, para informar aos autos, endereço atualizado da 

parte reclamada, no prazo de 05 dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005158-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo:1003762-74.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ‘’NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 22 de Novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI PAULO SECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RIVALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo:1001612-57.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 22 de Novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000162-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000162-79.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando o 

peticionado no ID. 16288989. Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018. Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001073-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ESCOBAR (REQUERIDO)

 

Processo:1001073-57.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ‘’NÃO 

PROCURADO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 22 de Novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002347-56.2018.811.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001855-64.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16263171, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004045-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SOUSA GUIMARAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO RUA 

CANOAS, N° 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO 
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DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 05 Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ÉRICO ALMEIDA DE 

DUARTE PROCESSO n. 1004045-97.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 

2.374,54 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: SILVANI APARECIDA FLORENTINO 

CASTELINI & CIA LTDA - ME Endereço: NATALINO JOÃO BRESCANSIN, 

455, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

HELIO SOUSA GUIMARÃES, inscrito no CPF sob n° 010.049.711-31 

Endereço: RUA SAN DIEGO, 1441, PORTAL KAIABI, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 2.374,54 

(dois mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso 

do prazo para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou 

nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. SORRISO, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006261-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006261-65.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16330538, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006261-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006261-65.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16330538, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA DE BAIRROS (EXECUTADO)

 

Processo:1000102-72.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ‘’NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 22 de Novembro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 35071 Nr: 4224-68.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE OLIVEIRA CAMPOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A

 Vistos etc. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar 

seu crédito junto ao Juízo recuperacional.Preclusas as vias recursais, 

emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010390-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OFICINA MECANICA ROTA DO SOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN SILVA DA CRUZ (REQUERIDO)

LUIZ ANTUNES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010390-62.2015.8.11.0040. REQUERENTE: OFICINA MECANICA ROTA DO 

SOL LTDA - ME REQUERIDO: GILVAN SILVA DA CRUZ, LUIZ ANTUNES DA 

CRUZ Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que o 

executado apresentou impugnação sob a alegação de que o débito foi 

objeto de acordo extrajudicial, em Câmara de Conciliação, devidamente 

homologado pelo CEJUSC desta Comarca, estando quitado. A exequente 

rechaça tal alegação, indicando que o acordo se trata de débitos diversos 

ao presente feito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Pois bem, consoante certidão 

retro, os cheques que originaram o presente feito são os mesmos do 

procedimento nº. 174587, perante o CEJUSC desta Comarca, no qual 

houve acordo, devidamente homologado, com o pagamento do montante 

acordado, nos termos alardeados pelo executado em sua impugnação. 

Nesta toada, por óbvio, não há possibilidade de continuidade do presente 

feito, tampouco manutenção da penhora on line efetivada, sendo 

desnecessárias maiores tergiversações a respeito do tema. Por fim, 

quanto ao pedido de condenação em dobro, realizado pelo executado, 

verifica-se que não há hipótese de incidência nos autos, visto que a 

execução do montante foi iniciada em momento anterior ao acordo e 

quitação do débito, o qual não foi noticiado nos autos. Todavia, 

considerando que o exequente negou que o acordo indicado pelo 

reclamado tivesse origem nos mesmos títulos objeto desta ação, incidiu em 

litigância de má-fé, devendo suportar os ônus inerentes à sua conduta. 

Posto isso, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente feito, visto que o 

débito foi objeto de acordo e quitação pelo executado, na via extrajudicial 

(CEJUSC), determinando, tão logo preclusas as vias recursais, a liberação 

do montante bloqueado via BACENJUD em favor do executado, o qual 

deverá indicar os dados bancários para tanto, no prazo de cinco dias, 

CONDENANDO, por fim, o exequente ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé no valor de R$ 1.000,00, bem como custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006780-06.2018.8.11.0040. INTERESSADO: ANA PAULA BOITA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002915-72.2018.8.11.0040 Reclamante: LUCIDALVA LINO ALVES 

Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora (ID. 16269759), 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002911-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIDALVA LINO ALVES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Trata-se de ação proposta por LUCIDALVA LINO ALVES em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, alega que houve a cessão de crédito com o Banco do Brasil e a 

reclamante foi devidamente notificada, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 
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Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

No presente caso, não foi juntado qualquer documento – contrato ou 

extratos – que comprove a relação contratual entre a reclamada e o 

reclamante, ou entre o reclamante e a empresa que cedeu o crédito. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, nota-se que o reclamante possui outras anotações 

posteriores a que está sendo discutida. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. 

Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, 

pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar 

concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, APENAS NA PARTE 

CONCERNENTE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. SUBSTITUO, contudo, 

O PROJETO DE SENTENÇA, no que concerne à indenização por DANOS 

MORAIS, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, JULGANDO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a aplicação da SÚMULA 385, DO STJ, 

especialmente porque as ANOTAÇÕES, no cadastro de restrição de 

crédito, são PREEXISTENTES (Num. 16213979 – Pág. 1). Consigne-se, por 

fim, que o único feito associado, discutindo uma das dívidas pretéritas, foi 

extinto, na presente data, pela desistência - 1002915-72.2018.8.11.0040. 

Sem custas e honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003120-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE CARLOS SOUSA 

LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação 

proposta por JOSE CARLOS SOUSA LOPES em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito no valor R$ 307,56 (trezentos e sete reais e cinquenta e seis 

centavos), contrato: 036366993000000CT,), proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. O mesmo não reconhece a dívida 

pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Alega que não houve busca do reclamante 

para tentar resolver de forma administrativa, não originando danos morais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 
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descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão 

do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não houve juntada de contratos assinados ou 

qualquer documento que demonstre a legalidade da cobrança do débito. 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, registra outros débitos posteriores. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnado no valor de valor R$ 307,56 (trezentos e sete reais e cinquenta 

e seis centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante 

nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, 

a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003091-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBALDINA ROSA TOLEDO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003091-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GARIBALDINA ROSA TOLEDO 

DE AZEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por GARIBALDINA ROSA TOLEDO DE AZEVEDO em face de 

BANCO BRADESCO S/A, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito no R$ 424,40 (quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e 

dois centavos), proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos seus 

compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não houve juntada de contratos assinados. Por certo 

que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 
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defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, o reclamante também possui outra restrição 

posterior. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor de no R$ 424,40 (quatrocentos e vinte e 

quatro reais e quarenta e dois centavos), bem como, a retirada definitiva 

dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) 

CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006384-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY MIRANDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006384-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: STEFANY MIRANDA ARAUJO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Narra a parte 

autora que foi surpreendida com a informação que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à 

requerida no valor de R$254,13 com relação ao contrato 

0000000165582902. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido. A requerida apresentou contestação alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que 

houve a devida prestação de serviços e que o cancelamento se deu em 

virtude de inadimplência. Observa-se que o autor já ingressou no juizado 

questionando o mesmo débito, todavia o processo foi extinto 

(1006297-10.2017.8.11.0040), pois a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, sem justificativa 

prévia, assim foi condenado ao pagamento das custas processuais, 

conforme prevê o Enunciado nº 28 do Fonaje. Vejamos a última 

condenação: Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO os reclamantes ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Insta 

salientar, que aqui o autor discutiu exatamente o mesmo débito, contra a 

mesma parte. Desta forma, consigno que o autor NÃO recolheu as custas 

como foi condenado, de modo que não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte, não recolhendo o valor 

devido no outro processo referente ao mesmo caso, sendo, portanto, 

impedido de propor nova ação sem o recolhimento das custas devidas, de 

acordo com o que dispõe o artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, senão vejamos: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve 

o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2º. A petição 

inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do 

depósito das custas e dos honorários de advogado.” Isto posto, e com 

fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competia. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BERNARDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003807-15.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BENEDITA BERNARDO LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$161,66. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta contrato supostamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, 
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trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (Id. 10690052). Cabe referir, por 

oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos se 

assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em outros 

documentos nos processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de 

documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e 

que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Do mesmo 

modo, não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da 

parte autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 

de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002463-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$1.221,46. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta contrato supostamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (Id. 10690052). Cabe referir, por 

oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos se 

assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em outros 

documentos nos processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de 

documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e 

que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Do mesmo 

modo, não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da 

parte autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Vale ressaltar que a comunicação de inclusão no 

SPC não é de incumbência da credora do débito, mas sim do próprio órgão 

de proteção ao crédito. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 

de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002472-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ BARROS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002472-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE LUIZ BARROS 

SARAIVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão, visto que jamais utilizou os serviços da ré. 

Relata não ter havido notificação prévia da inscrição realizada. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços, tendo a parte autora efetuado uma habilitação da linha 

telefônica nº (98) 99161-5302, afirmando que houve pagamento das 

fatura de novembro de 2015 a abril de 2016. Diz que nos meses de junho 

a agosto de 2016 não houve o pagamento das faturas, o que gerou o 

débito. Diz inexistir dano moral indenizável. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Vale ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha, 

mas não provam que foi o autor que as utilizou. Se houve fraude, 
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certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha 

no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA 

HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título 

de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 

85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$ 122,25 com 

relação ao contrato nº 0262357260, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 14 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002505-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFESON NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002505-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JEFFESON NASCIMENTO DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços, o que comprova 

com a juntada de faturas telefônicas. Primeiramente, não vislumbro no 

caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. Assim, não há 

os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais 

diligente quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação 

da contratação para apresentar. Vale ressaltar que as faturas comprovam 

que houve utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que 

foram utilizadas pela parte autora. Se houve fraude, certamente ela se deu 

por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Não se nega a possibilidade de contrato 

verbal, entretanto o mesmo deve ser provado com o mínimo de elementos, 

o que não restou provado nos autos. Entretanto, no caso concreto 

improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em 

que ocorreu tal inscrição, possui a parte autora outra inscrição 

preexistente, efetuada por Banco Bradesco S/A, conforme demonstra o 

próprio comprovante juntado aos autos pela parte autora (ID 15999239). 

Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 
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empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Vale ressaltar que 

não há qualquer prova de que tal inscrição preexistente tenha sido 

declarada indevida. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade do débito no valor de 

R$109,98 com relação ao contrato nº 0255700523, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação 

do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

14 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PATRICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002470-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALVARO PATRICIO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

mesma, sendo que jamais utilizou os serviços da ré. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos 

serviços, sendo a inscrição exercício regular de direito. Relata que a 

contração foi realizada por meio de tele venda, de modo que não há 

contrato escrito. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Vale 

ressaltar é plenamente possível a contratação verbal, entretanto a mesma 

deve ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos 

autos. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por 

danos morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a 

parte autora outras inscrições preexistentes, conforme verifico por meio 

sistema do SPC a que este juízo possui acesso, as quais estranhamente 

não apareceram no extrato juntado com a inicial: IDENTIFICAÇÃO CPF: 

043.560.541-05 Situação do CPF: SUSPENSA atualizado em 03/01/2018 às 

13:54 Nome: ALVARO PATRICIO DE SOUZA Data de Nascimento: 

15/10/1993 (25 anos) Nome da mãe: OTILIA KREINER LIDANI CLIQUE NA 

FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

DESTE CONSUMIDOR. ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R DOS 

GUAPURUVUS 85 [Exibir mapa] Bairro: JD DAS VIOLETAS Cidade: SINOP 

UF: MT CEP: 78552-169 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência 

mais antiga: 11/2014 Ocorrência mais recente: 05/2015 Valor total: 

1.610,74 Data de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem 

Cidade Infs. Adicionais 17/05/2015 OUTRAS OPER R$ 167,65 0232895720 

Não TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO - 25/11/2014 OUTRAS OPER 

R$ 687,50 000000438876468 Não IRESOLVE CIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS SA - 25/11/2014 OUTRAS OPER R$ 298,30 

000000438876484 Não IRESOLVE CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS SA - 25/11/2014 OUTRAS OPER R$ 457,29 

000000438876476 Não IRESOLVE CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS SA - Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ademais, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, adulterando o extrato do SPC 

juntado à inicial, visando evitar a aplicação da súmula 385 do STJ, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito no valor de R$167,65 com relação 

ao contrato nº 0232895720, determinando a baixa definitiva do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 14 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 
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SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002525-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO DOS SANTOS EGIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002525-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO EDUARDO DOS 

SANTOS EGIDIO REQUERIDO: OI S.A Narra a parte autora que possuía 

contrato de prestação de serviços com a requerida de uma linha fixa 

telefônica, sendo que devido à baixa procura dos seus serviços por meio 

do telefone fixo, resolveu solicitar o cancelamento, o que fez em 19 de 

junho de 2016 (menciona protocolo), sendo informado que o mesmo havia 

sido feito com sucesso e que não haveria mais qualquer cobrança. Diz 

que entretanto passou a receber cobranças da ré, sendo que entrou em 

contato diversas vezes a fim de saber do que se tratava tal débito sendo 

que em maio de 2017, quase um ano após o pedido de cancelamento foi 

informado que o cancelamento não havia sido efetuado (cita protocolo). 

Diz ter havido a negativação do seu nome, e nega possuir qualquer débito 

em aberto. A requerida pugna pela incompetência deste juizado, afirmando 

ser necessária a realização de perícia técnica. No mérito, afirma que o 

cancelamento se deu em 31/01/2017 por inadimplência, sendo que há 

débitos em aberto dos meses de julho de 2016 e maio de 2017. Diz que o 

serviço é oneroso e deve haver contraprestação. Afirma inexistirem 

danos morais indenizáveis. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Vale referir que não vislumbro no 

caso necessidade de perícia técnica, sendo que a questão pode ser 

resolvida exclusivamente com a análise de prova documental. A 

requerente alega desconhecer o débito em questão, enquanto a requerida 

alega os serviços foram contratados pela parte autora e o valor inscrito é 

devido. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva legalidade do valor inscrito. Apresentou, ainda, 

contestação, onde apenas diz que há contratação – o que não é negado 

pela parte autora e que o débito é devido, mas não explica o que originou o 

débito de R$401,57 e a consequente inscrição, na data de 23/05/2017. 

Ainda, vale ressaltar, que há divergência entre as datas alegadas de 

cancelamento, de modo que poderia a requerida facilmente provar que 

continuou havendo uso dos serviços após a data que alega a autora que 

solicitou o cancelamento, juntando as faturas de consumo, o que não fez. 

Ademais, a parte requerida alega na contestação que o cancelamento foi 

por inadimplência em janeiro de 2017, e logo abaixo menciona que há 

débitos em aberto referentes ao mês de maio de 2017? Por fim, verifico 

que a inscrição fora realizada por débito cujo vencimento se deu em 

04/07/2016 (Id. 13210698) de modo que não há nem efetiva comprovação 

da requerida de quando é a suposta dívida da parte autora. Poderia a 

parte requerida ter juntado transcrição ou cópia dos áudios dos protocolos 

mencionados na inicial ou, ainda, prova de que houve utilização efetiva 

dos serviços após a data que alega o autor que efetuou o cancelamento, 

entretanto, não trouxe nenhuma prova nesse sentido. Por todo o exposto, 

não há nos autos prova da legalidade da inscrição, e consequentemente 

do valor cobrado, pois ausente prova da utilização dos serviços e da 

legalidade da cobrança, de modo que declaro a cobrança inexigível. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 
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atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência do 

débito de R$ R$401,57 com relação ao contrato nº 0000005049771141, 

determinando a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros 

restritivos, confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR N RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002554-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIOMAR N RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$125,87. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta contrato supostamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (Ids. 15913282 e seguintes). Cabe 

referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos 

autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante 

em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a requerida 

anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese 

de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum 

momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma vez 

contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto referentes 

a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de furto dos 

documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Vale ressaltar que a 

comunicação de inclusão no SPC não é de incumbência da credora do 

débito, mas sim do próprio órgão de proteção ao crédito. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Assim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002518-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERICO ANTUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão, visto que jamais utilizou os serviços da ré. 

A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da 

inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo a parte autora efetuado uma 

habilitação da linha telefônica no plano SmartVivo Controle nº (66) 

9.9662-7804, afirmando que houve pagamento das fatura de setembro de 

2013 a janeiro de 2015. Diz que nos meses subsequentes não houve o 

pagamento das faturas, o que gerou o débito. Diz inexistir dano moral 

indenizável. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Vale ressaltar que comprova a parte autora que a 

titular do comprovante de endereço juntado aos autos é sua irmã. Quanto 

ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à 

parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto 

a requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Vale ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha, 

mas não provam que foi o autor que as utilizou. Se houve fraude, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha 

no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
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JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA 

HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título 

de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 

85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$ 330,75 com 

relação ao contrato nº 2138768580, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE LOPES DA SILVA MATOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002146-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CRISLAYNE LOPES DA SILVA 

MATOS GONZAGA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA RELATÓRIO Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Sustentou a parte autora, em síntese, que 

ingressou na instituição requerida no ano de 2015, no curso de 

Fisioterapia. Refere que, no entanto, devido a alguns problemas atrasou o 

pagamento de algumas mensalidades, e que em virtude disso toda vez 

tinha que ir até o Serviço de Atendimento ao Aluno para pedir autorização 

para realização das provas. Relata que, no entanto, houve negativa da 

requerida em efetuar sua rematrícula. Diz ser ilegal a suspensão das 

provas e o impedimento de realizar a matrícula em virtude de débitos. Foi 

indeferida a tutela de urgência pretendida e deferida a inversão do ônus 

da prova (ID 12944148). A requerida informou que as mensalidades são 

devidas e há previsão contratual que prevê a negativa de rematrícula. Diz 

que a desistência decorreu da não renovação da matrícula desde 2017/2 

pela autora. Primeiramente, vejo que ao contrário do afirmado pela 

requerida, a aluna provou que frequentou as aulas no período de 2015/2 a 

2017/2. A autora não nega que há débitos com a requerida, mas afirma 

que a mesma não pode negar seu acesso à Universidade em virtude dos 

mesmos. Entretanto, entendo não assistir razão à parte autora. Em que 

pese o seu desejo de estudar e concluir o curso que iniciou, verifico que a 

mesma possui débitos de mensalidades atrasadas não quitados desde 

agosto de 2017, de modo que não há como compelir à Universidade a 

proceder sua matrícula no 6º semestre, pois caso isso acontecesse, 

estaríamos impondo à mesma fornecer uma espécie de bolsa de estudos à 

aluna, cujos pagamentos não teriam previsão de ser realizados, sendo tal 

impossível, sob risco de causar grave desequilíbrio econômico financeiro 

à instituição. A negativa de qualquer pedido administrativo ou entrega de 

documentos por ausência de pagamento dos débitos poderia ser 

considerada cláusula abusiva no contrato da Universidade, assim, não 

poderia a mesma impedir a entrega de documentações e certidões à aluna 

em virtude de tais débitos, mas não há como força-la a efetuar a 

rematrícula de aluno inadimplente. Qualquer orientação nesse sentido se 

sobrepõe ao art. 6º, da Lei nº 9.870/99, que versa sobre a cobrança de 

mensalidades escolares e que proíbe a retenção de documentos ou 

qualquer outro tipo de penalidade para alunos inadimplentes: Art. 6º. São 

proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos 

escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas 

por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, 

às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa 

do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso 

a inadimplência perdure por mais de noventa dias. § 1o O desligamento do 

aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, 

no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar 

o regime didático semestral. § 2o Os estabelecimentos de ensino 

fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os 

documentos e transferência de seus alunos, independentemente de sua 

adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais. 

(grifo meu). (...) Desse modo, improcede o pedido inicial, devendo a aluna 

regularizar seus débitos com a Universidade, para que possa então seguir 

o curso. Quanto aos valores cobrados pela Universidade, que a aluna diz 

discordar, não menciona a mesma qual o valor que entende devido, nem 

demais motivos que levem a crer serem os cobrados abusivos. Assim, 

caso realmente entenda que há abusividade na cobrança, deve propor 

ação própria para rediscutir tais débitos, apontando o valor que entende 

correto. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

presente. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso - MT, 20 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002473-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILVANDO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais em que relata a parte autora que vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da reclamada, tendo seu nome 

sido negativado em razão de dívida que desconhece. Requer seja 

declarada inexigível a dívida cobrada, condenando-se a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. A requerida no mérito fala 

acerca da regular contratação e da notória prestação de serviços, sendo 

legítima a cobrança do débito. Pugna pela aplicação da Súmula nº 385 do 

STJ no que se refere ao arbitramento de danos morais. A parte requerida 

ofereceu contestação onde juntou contrato (ID 15912933), que contém 

uma impressão digital, supostamente da requerente, acompanhado de 

cópias dos documentos pessoas da mesma. Acompanha a inicial, 

documento de identificação diverso do autor, expedido 15 anos após o 

documento que foi juntado no contrato, com uma assinatura do mesmo. 

Entretanto, para provar se realmente houve a contratação, e se foi feita 

pela parte autora da presente ação, necessária se faz a realização de 

perícia datiloscópica – pois no documento juntado no contrato o autor 

consta como não alfabetizado, e a assinatura do contrato foi por meio de 

impressão digital - , o que não pode ser realizado no âmbito dos Juizados 

Especiais, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual a 

pretensão do autor deve ser ajuizada perante a Justiça Comum, com a 

produção de provas hábeis a demonstrar o direito alegado. DISPOSITIVO 

Face ao exposto opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da 

presente ação, nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 20 de novembro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do 

(a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001910-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BERNADINO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

mantinha o desejo de adquirir produtos no mercado local, e necessitava de 

concessão de crédito, porém o desejo foi ceifado visto que foi 

surpreendido com uma inscrição no valor de R$141,91 com relação ao 

contrato nº 0281077543. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando que houve contratação e uso dos serviços de um 

Plano Vivo Controle 1GB – 25min, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação. Diz inexistir dano moral indenizável. Discorre 

acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Cabe referir que as faturas demonstram que 

houve utilização dos serviços, entretanto não há como afirmar que o 

mesmo foi utilizado pelo autor. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que a parte autora já ingressou com outro processo 

(1001909-30.2018.8.11.0040), o qual foi julgado procedente tendo sido a 

requerida condenada ao pagamento do mesmo valor acima de danos 

morais. Vale ressaltar que ambas as inscrições discutidas nesses 

processos foram realizadas na mesma data, de modo que o dano moral 

gerado pelas mesmas foi único, tendo sido a negativa de compra relatada 

na inicial em virtude das duas inscrições indevidas em conjunto. Assim, 

para atingir o teto do valor fixado por danos morais em casos análogos, 

fixo os mesmos na presente ação no valor de R$3.000,00. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$141,91 com relação ao contrato nº 0281077543, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) 

condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título 
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de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo 

INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 

mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

20 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRANEUDE CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000678-65.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA IRANEUDE 

CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Decido 

a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte 

autora que foi surpreendida com a informação de que consta a inserção 

do seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Diz 

desconhecer a inscrição no valor de R$191,66 em relação ao contrato 

0223182216. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Pugna 

pela improcedência da demanda. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas da requerente constante em outros documentos nos 

processo, e ainda, por ter a requerida anexado cópias dos documentos 

pessoais da parte autora – idênticos aos juntados com a inicial - , reforçou 

a tese de que houve realmente contratação. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Cabe referir 

que além de a assinatura no contrato ser idêntica as demais assinaturas 

dos autos, não há notícia de furto dos documentos pessoais da autora. 

Ainda, pelos argumentos acima expostos, não vislumbro ser necessária a 

realização de perícia técnica no presente caso, de modo que refuto tal 

pedido. Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES TEREZINHA GALVAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME (REQUERIDO)

COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

CATIVA TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL ANTONIO HOLDEFER OAB - RS73127 (ADVOGADO(A))

RODRIGO MACHADO DA SILVA OAB - RS94441 (ADVOGADO(A))

JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO OAB - SP0070893A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: INES TEREZINHA 

GALVAGNI Reclamado: VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME e 

outros (3) Processo nº. 1003139-10.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002752-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SCHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002752-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELTON SCHENA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Narra a parte autora que constatou que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à 

requerida no valor de R$109,90 com relação ao contrato 0292411812. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Pois 

bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo gravação das 

ligações telefônicas, onde há confirmação dos dados pessoais da parte 

autora (nome completo, nome da mãe, data de nascimento, endereço que 

coincide com o informado na inicial, CPF, número de telefone que estava 

aderindo ao plano), e também a escolha da data de vencimento das 

faturas, além da confirmação da migração da linha pré-paga. Assim, 

plenamente possível - além de suficientemente provada no caso em 

apreço - a contratação verbal. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido. Assim, restou evidenciado que a reclamante 

maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem 

material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a 

apresentação da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de 

proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância 

de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de 

multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil 

reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 21 

de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002593-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCILENE TRAJANO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$457,77. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta contrato supostamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (Ids. 16022626 e seguintes). Cabe 

referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos 

autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante 

em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a requerida 

anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese 

de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum 

momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma vez 

contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto referentes 

a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de furto dos 

documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Vale ressaltar que a 

comunicação de inclusão no SPC não é de incumbência da credora do 

débito, mas sim do próprio órgão de proteção ao crédito. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Assim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002594-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que 

constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$182,57 com 

relação ao contrato 0213033690. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao 

processo gravação das ligações telefônicas, onde há confirmação dos 

dados pessoais da parte autora (nome completo, nome da mãe, data de 

nascimento, RG, CPF, número de telefone que estava aderindo ao plano), 

e também a escolha da data de vencimento das faturas, além da 

confirmação da migração da linha pré-paga . Assim, plenamente possível - 

além de suficientemente provada no caso em apreço - a contratação 

verbal. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido. Assim, 

restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade 

dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 
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40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 

de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002612-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002612-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora foi surpreendida 

com uma inscrição no valor de R$107,66 efetuada pela requerida. Alega 

que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente 

prescrição. No mérito que houve contratação e uso dos serviços de uma 

linha telefônica nº 66-99957-8827, tendo o requerente deixado de pagar 

as faturas sem explicação. Diz inexistir dano moral indenizável. Discorre 

acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto à alegação de prescrição, de fato entendo que eventual 

verba indenizatória prescreve no prazo de 3 anos, de acordo com o que 

preceitua o Código Civil. Art. 206. Prescreve: (...) § 3° Em três anos: (...) V 

- a pretensão de reparação civil; (...) Entretanto, o termo inicial da 

prescrição é a data do conhecimento da inscrição indevida e como não há 

nos autos notícia da data em que o autor tomou conhecimento da inscrição 

realizada, não há como ser declarada a prescrição. Pois bem, quanto ao 

mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor, levando-se em conta que apesar de 

não haver inscrição preexistente, possui a parte autora outras inscrições 

posteriores, conforme demonstra o comprovante juntado com a inicial 

(13273580). DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$107,66, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 21 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002640-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JHONATHAN COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002640-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO JHONATHAN 

COSTA BEZERRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços, tendo a parte 
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autora efetuado uma habilitação da linha telefônica no plano SmartVivo 

Controle 2GB nº (66) 9.9925-6546, afirmando que houve pagamento das 

fatura de setembro de 2013 a janeiro de 2015. Diz que nos meses 

subsequentes não houve o pagamento das faturas, o que gerou o débito. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Vale ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha, 

mas não provam que foi o autor que as utilizou. Se houve fraude, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha 

no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA 

HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título 

de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 

85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que apesar de não haver inscrição preexiste, 

possui a parte autora outros 2 títulos protestados, posteriormente à 

inscrição ora discutida, conforme demonstra o extrato de negativação 

(ID13300537), de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta 

ser. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$ 80,97 com relação ao contrato 

nº 2144705813, determinando a baixa definitiva do nome da autora dos 

cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002659-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002659-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALESSANDRO JAPPE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços, sendo uma linha 

telefônica de número (66) 99921-0115, o que comprova com a juntada de 

faturas telefônicas. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação 

de consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. 

Vale ressaltar que as faturas comprovam que houve utilização da linha 

telefônica, mas não há como afirmar que foram utilizadas pela parte 

autora. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Não se nega a possibilidade de contrato verbal, 

entretanto o mesmo deve ser provado com o mínimo de elementos, o que 

não restou provado nos autos. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 
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tal inscrição, possui a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme demonstra o próprio comprovante juntado aos autos pela parte 

autora (ID 13317476). Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$133,68 com relação ao contrato nº 0219145049, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDOMAR HOTHOVOLPHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002736-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LIDOMAR HOTHOVOLPHO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$169,69 com relação 

ao contrato nº 2110444115. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente 

assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de documentos 

pessoais da mesma. Pois bem, trata-se de típica relação de consumo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao 

processo contrato de adesão assinado pela parte autora, acompanhados 

de cópia dos documentos pessoais da mesma (Ids. 16193519 e 

seguintes). Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no 

contrato juntado aos autos se assemelha com as demais assinaturas do 

requerente constante em outros documentos nos processo e, ainda, por 

ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Ainda, demonstra a 

requerida que houve pagamentos do serviços de internet móvel objeto do 

contrato, os quais cessaram sem explicação. Do mesmo modo, não há nos 

autos notícia de furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Vale 

ressaltar que a comunicação de inclusão no SPC não é de incumbência da 

credora do débito, mas sim do próprio órgão de proteção ao crédito. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002751-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SCHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002751-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELTON SCHENA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Narra a parte 

autora que mantinha o desejo de adquirir produtos no mercado local, e 

necessitava de concessão de crédito, porém o desejo foi ceifado visto 

que foi surpreendido com uma inscrição no valor de R$114,34 com relação 

ao contrato nº 0000000153702712. Alega que desconhece o valor 

cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em 

questão e nem recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de 

prescrição. No mérito, diz que houve contratação pelo televendas e uso 

dos serviços de um pacote de TV por assinatura. Diz inexistir dano moral 

indenizável. Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio 

de prova. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto à alegação de prescrição, de fato entendo que 

eventual verba indenizatória prescreve no prazo de 3 anos, de acordo 
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com o que preceitua o Código Civil. Art. 206. Prescreve: (...) § 3° Em três 

anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; (...) Entretanto, o termo inicial 

da prescrição é a data do conhecimento da inscrição indevida e como não 

há nos autos notícia da data em que o autor tomou conhecimento da 

inscrição realizada, não há como ser declarada a prescrição. Pois bem, 

quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Cabe referir que alega que houve 

contratação de um pacote de TV por assinatura, o qual sem dúvidas 

precisou com que técnicos fossem até a residência do contratante para 

fazer instalação, de modo que fácil seria colher a assinatura do autor em 

uma ordem de serviço ou contrato. Se houve fraude, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome 

da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que a parte autora já ingressou com outro processo 

(1001752-92.2018.8.11.0040), sentenciado nesta mesma data, o qual foi 

julgado improcedente tendo havido a prova da contratação. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$114,34 com relação ao contrato nº 0000000153702712, 

determinando a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros 

restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção 

monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 

do STJ). Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação 

do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 21 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR RODRIGUES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002560-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEJAIR RODRIGUES RAMOS 

DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS 

ARNALDO ESTEVAO LTDA., UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que 

a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, 

já que não há necessidade de produção de prova em audiência. Alega a 

parte reclamante, em suma, que era acadêmico da requerida na unidade 

de Rondonópolis/MT até 28/07/2018, tendo solicitado transferência para a 

unidade de Sorriso/MT em 01/08/2018. Em 15/08/2018 procurou a 

Universidade para saber em que turma iria ficar, quando foi informado que 

havia débitos em aberto e que a análise só seria concluída após o 

pagamento. Relata ser beneficiário de FIES 100%, de modo que não 

reconhece qualquer valor cobrado. Foi deferida a tutela de urgência (ID 

14844225) para o fim de “a) determinar que a reclamada UNIC SORRISO 

providencie a rematrícula da reclamante no curso de direito e frequência 

às aulas, bem como proceda o desbloqueio de acesso à reclamante ao 

portal acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o 

prazo para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) 

dias, caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a 

entrega, tudo até o julgamento final da ação, bem como para determinar a 

imediata suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos débitos objeto 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais).” A requerida apresenta contestação afirmando 

apenas inexistir dano moral indenizável. Diz que não há débitos em aberto. 

Com efeito, resta incontroverso que a reclamante frequenta o curso de 

Direito disponibilizado pela instituição reclamada. Incontroverso também 

que houve a inscrição em cadastro de inadimplentes em desfavor da 

reclamante, por iniciativa da reclamada, conforme consta no comprovante 

juntado ao ID 14408360. Pois bem, no caso de inscrição em órgãos de 

restrição ao crédito, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude 

da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da 

cobrança/inscrição. Aliás, a mesma relata que não há débitos em aberto, 

de modo que nem poderia, portanto, explicar as inscrições indevidas, 

apresentando resposta apenas quando ao dano moral. Assim, não há nos 
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autos prova da legalidade do valor cobrado, pois ausente prova concreta 

da legalidade do débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança de valores 

do aluno referente à graduação realizada com bolsa integral pelo FIES. 

Desta feita, evidenciada a conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a 

inscrição por débito inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO 

CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA 

DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 

questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 

acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Nesses termos, reputo adequado o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar a parte reclamante 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus bancos de 

dados e sistemas administrativo e financeiro. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido para o efeito de: a) declarar a inexistência do débito 

impugnado, no valor de R$73,89, decorrente do contrato n. 135804346, 

R$1.360,00 do contrato n. 135804348, R$1.360,00, decorrente do contrato 

n. 135804347, R$66,47, decorrente do contrato n. 135804345, 

R$1.462,00, com relação ao contrato n. 152428943 e R$17,00 do contrato 

110164661, bem como demais valores referentes à graduação em Direito 

transferida da unidade de Rondonópolis para a unidade de Sorriso da 

requerida, e condenar a reclamada ao pagamento em favor da reclamante, 

a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição 

indevida; b) Confirmar a liminar anteriormente deferida; Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 20 de novembro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do 

(a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BICICLETARIA BICI MOTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002902-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BICICLETARIA BICI MOTO 

LTDA - ME REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de 

reclamação proposta por BICICLETARIA RODRIGUES LTDA em face de 

BANCO SANTANDER S.A., em que pretende condenação por danos 

morais. A parte reclamante sustenta que era correntista da empresa 

reclamada, realizando diversas movimentações bancárias. Informa que, 

inexplicavelmente, o banco realizou o bloqueio do numerário de R$ 

2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) da conta da 

reclamante. Tal procedimento gerou diversos transtornos, pois ficou 

impossibilitado de honrar seus compromissos. Devidamente citado, o 

reclamado apresenta contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

ato ilícito a ensejar a sua responsabilidade em indenizar a parte reclamante 

em dano moral, não passando de mero aborrecimento. Alega que foi 

realizado um bloqueio temporário para realização de análise. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em 

impugnação, reforça o alegado na inicial. Audiência de conciliação restou 

infrutífera. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). Verifica-se no caso que o reclamante traz 

à baila alegações por situação passada, contudo, sem nenhuma prova. 

Para poder analisar as alegações por um suposto dano moral devido ao 

ato praticado pela empresa reclamada necessitam do mínimo probatório. 

Quanto ao dano moral. No que tange aos danos morais, e sem 

desconsiderar os fatos narrados na inicial, considero que a conduta do 

reclamado não causou lesão aos direitos da personalidade da parte 

reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos 

estão sujeitos, notadamente porque não restou demonstrado nos autos a 

situação vexatória vivida, cobrança de valores indevidos ou qualquer 

outro prejuízo a ensejar a reparação pretendida. Por outro lado, a empresa 

reclamante adotou procedimentos, devidamente regulamentado, para 

verificação de contas suspeitas de qualquer irregularidade. Sabe-se que o 

dano moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da 
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personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos 

transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são ocorrências 

suficientes para a caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, 

a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à personalidade, 

merecedores de reparação, somente se configurariam com a exposição 

do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua 

honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 

5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou comprovado no caso dos 

autos. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 

316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002961-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VARGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002961-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALMIR VARGAS DA SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Cuida-se de reclamação ajuizada por 

VALMIR VARGAS DA SILVA, em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A, devidamente qualificadas na inicial, objetivando a 

indenização por danos morais e materiais. Aduz autor que realizou compra 

de passagens aéreas para o trecho Sorriso/MT – Porto Alegre/RS, com 

data programada para o retorno no dia 27/05/2018. Contudo, foi informado 

que o voo foi transferido para a cidade de Sinop/MT, tanto o embarque 

quanto o desembarque. Afirma que a empresa reclamada alterou a data do 

voo da volta, retornando somente dia 28/05/2018, perdendo compromissos 

que tinha. Requer indenizações materiais e morais. A reclamada 

argumenta que a alteração do voo para a comarca de Sinop/MT foi devido 

a determinação da ANAC, pois o aeroporto da comarca de Sorriso perdeu 

a autorização que tinha para realizar as operações. Sobre o retorno em 

data posterior, afirma que cumpriu solicitação de funcionaria da agencia 

de viagens. Pugna pela improcedência da demanda. Analisados os fatos e 

as provas produzidas, tenho que o pedido merece provimento. É de rigor 

reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, diante dos diversos efeitos daí decorrentes. De fato, levando-se em 

conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do Código 

Consumeirista, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º 

do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços e/ou produtos a reclamante, este na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, 

o citado código assegura que toda indenização derivada de relação de 

consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal 

assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Apesar de ter demonstrado o 

motivo do cancelamento do voo em que o reclamante foi realocado, a 

empresa reclamada não pode transferir o risco da atividade para o 

consumidor. É inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, 

dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais situações fogem à 

normalidade e trazem danos aos passageiros. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Em relação ao retorno em 

data posterior a prevista, a reclamada citou que somente procedeu a 

determinações solicitadas pela funcionária da agencia de viagens do 

reclamante. Sobre tal alegação o reclamante não impugnou. Por tudo isto, 

os transtornos experimentados pela parte autora que, repiso, decorreram 

da falha da empresa na prestação de atendimento adequado ao 

passageiro, gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a 

indenização por dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez 

que não há parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador 

sempre atento às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar 

tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª 

ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou 

prevenir.” Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em 

consideração além destes fatores, outros, tais como: as condições 

econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando 

tais fatores, entendo justo e adequado fixar a indenização por danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que deverá ser 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês. Em relação aos danos materiais, diante dos gastos realizados – taxi 

e refeição - devido a falha na prestação dos serviços, o reclamante tem 

direito a seu reembolso, sendo no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta 

reais). (id 13521047) Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado 

pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003064-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003064-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUANA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Trata-se de ação proposta por LUANA DIAS DA SILVA em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada no valor de R$ 115,34 ( Cento e 

quinze reais e trinta e quatro centavos), do suposto contrato de número 

802625641. Alega que, apesar de todas as tentativas de resolver de 

forma administrativa não teve êxito. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que houve 

a cessão de crédito com o Banco do Brasil e a reclamante foi devidamente 

notificada, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a 

existência de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, 

hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao 

crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. É o relatório. 

A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado 

comprovantes de movimentação financeiro e débitos que a reclamante 

possui com a empresa que cedeu os créditos, conforme ID 16268840 e 

16269044. Desse modo, provada a existência de relação negocial, a 

cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito 

ensejador das reparações pretendidas. A jurisprudência é remansosa 

nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002973-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002973-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAQUEL CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

RAQUEL CRISTINA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação 

da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, no valor de R$ 65,80 (sessenta 

e cinco reais e oitenta centavos), proveniente de inscrição providenciada 

pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com 

a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que o 

reclamante não buscou resolver de forma administrativa. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação, reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto a 

preliminar de prescrição entendo que não deve prosperar, pois a 

contagem de prazo inicia-se a partir do conhecimento do fato. Quanto as 

demais preliminares, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 
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reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a inicial (ID 13528460). A ocorrência impede a caracterização 

do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em 

hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim 

aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARCHIORO PAPINI (REQUERENTE)

JHON MARCELO WIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003352-16.2018.8.11.0040 Reclamante: ROSANE MARCHIORO PAPINI e 

outros Reclamado: CIELO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência 

da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido 

de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004873-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004873-30.2017.8.11.0040 Reclamante: HELENA SCHNEIDER Reclamado: 

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME e outros 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SALTON GNOATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003152-09.2018.8.11.0040 Reclamante: THAIS SALTON GNOATO 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003202-35.2018.8.11.0040 Reclamante: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS Reclamado: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. A 

parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA BORTOLOTO PAULINO OAB - SP0191768A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003288-06.2018.8.11.0040 Reclamante: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS Reclamado: EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - 

ME Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003290-73.2018.8.11.0040 Reclamante: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS Reclamado: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003292-43.2018.8.11.0040 Reclamante: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS Reclamado: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003300-20.2018.8.11.0040 Reclamante: ROBIS DOS SANTOS BARBOSA 

Reclamado: SORRISO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME Vistos etc. 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela 

parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento 

de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003301-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003301-05.2018.8.11.0040 Reclamante: ROBIS DOS SANTOS BARBOSA 

Reclamado: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003302-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003302-87.2018.8.11.0040 Reclamante: ROBIS DOS SANTOS BARBOSA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003303-72.2018.8.11.0040 Reclamante: ROBIS DOS SANTOS BARBOSA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003304-57.2018.8.11.0040 Reclamante: ROBIS DOS SANTOS BARBOSA 

Reclamado: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILHIAM SILVA DOS ANJOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003345-24.2018.8.11.0040 Reclamante: WILHIAM SILVA DOS ANJOS - 

ME Reclamado: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002823-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ARAUJO ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: SABRINA 

ARAUJO ZANATTA Reclamado: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Processo nº. 

1002823-94.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005107-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA DAL BEM GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS OAB - MT23416/O 

(ADVOGADO(A))

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005107-12.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDA DAL BEM GUERRA 

REQUERIDO: NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 Vistos etc. 

Trata-se de reclamação, sob a alegação de que as partes entabularam 

contrato para prestação de serviços de cerimonial no casamento da 

reclamante. Porém, tal contrato foi rescindido, motivado pelo fato de 

denúncias de estelionato em face da reclamada, obrigando-se a 

reclamada a restituir os valores e cheques dados pela reclamante, o que 

não foi cumprido. Pugna pela condenação da reclamada na restituição dos 

valores e dos cheques, bem como danos morais. A reclamada, 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 
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da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da 

reclamada, eis que não compareceu à audiência de conciliação (Num. 

16531366), apesar de citada e intimada (Num. 15528468), nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, mesmo porque o arcabouço probatório constante nos autos 

indica a necessidade de acolhimento dos pleitos autorais, com o que a 

reclamada deve ser condenada em danos materiais, relativo ao valor 

adiantado pela reclamante, bem como na restituição do cheque dado em 

garantia do pagamento. No mais, quanto aos danos morais pleiteados, de 

rigor o acolhimento. Isso porque, é consabido que o dano moral 

indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro, exatamente o caso 

dos autos, visto que a atitude da reclamada causou sérios transtornos à 

reclamante em um evento importante da sua vida: o seu casamento. Já no 

que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando o evento envolvido na causa em exame 

(casamento da reclamante); considerando a inexistência de comprovação 

de que os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$ 10.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. 

Tecidas tais considerações a procedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada na OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na 

restituição do cheque nº UA-000297, no valor de R$ 3.350,00, bem como 

no PAGAMENTO a reclamante, a título de DANOS MATERIAIS no valor de 

R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais a partir da 

data do desembolso, bem como DANOS MORAIS de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143911 Nr: 775-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSARA DE APARECIDA SILVA, OSMAR 

XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIUVANI LEAL, para 

devolução dos autos nº 775-53.2016.811.0040, Protocolo 143911, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183412 Nr: 11199-23.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Diante do exposto, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em desfavor do 

reeducando.Comuniquem-se e envie o competente mandado de prisão aos 

órgãos competentes. Desde já designo audiência de justificação para o dia 

25 de janeiro de 2019, as 17h15min. Ciência ao MPE e intime-se o Ilustre 

Defensor.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Sorriso - MT, em 12 de 

novembro de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191025 Nr: 4726-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA SILVA NETO, THIAGO 

HENRIQUE ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, CEZAR VIANA LUCENA - OAB:19417/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CESAR VIANA 

LUCENA, para devolução dos autos nº 4726-84.2018.811.0040, Protocolo 

191025, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202188 Nr: 10872-44.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FELIPE DA SILVA, DOUGLAS 

WALLACY SPENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA, para devolução dos autos nº 10872-44.2018.811.0040, 

Protocolo 202188, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164831 Nr: 7247-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, 

IVANILDO BACELAR DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678, TATIANE DE BARROS RAMALHO - 

OAB:13.933/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE DE 

BARROS RAMALHO, para devolução dos autos nº 

7247-07.2015.811.0040, Protocolo 164831, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199612 Nr: 9484-09.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO, PARA EU NO RAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES 

AUTOS, ACERCA DO CÁLCULO DA PENA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159758 Nr: 9023-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 
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OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELAR DOS SANTOS, Cpf: 

93301510191, Rg: 12545473, Filiação: Pedro dos Santos e Salete Fatima 

dos Santos, data de nascimento: 19/01/1981, brasileiro(a), natural de 

Pinhalzinho-SC, solteiro(a), diarista, Telefone 66 9 9667 9857. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam nos autos que, na data de 16 de outubro de 

2016, por volta de 19h30min, na Rua São Francisco de Assis, Bairro São 

Matheus, o denunciado ADELAR DOS SANTOS, ofendeu a integridade 

física de sua ex-companheira Maria Lucilene Ferreira do Nascimento 

acarretando-lhe lesões corporais. Ante o exposto o exposto, o Ministério 

Público o denunciou, como no incurso, no artigo 129, §9°, do Código Pena, 

com observância da Lei n° 11.340/2006.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do(a) acusado(a) por edital, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 c/c o artigo 365 do 

CPP.Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 14 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 157883 Nr: 7991-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GUERINI RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou: 1- 2- 

Especificamente sobre a ausencia do advogado CELIO XXX, devidamente 

intimado, o que configura o indesejado abandono da causa, determino: a) 

expedição de oficio ao TED da OAB/MT, atraves da 17ª subsecção local, 

comunicando o fato, com copia de peças do abandono, visando 

conhecimnento para apuração de falta disciplinar na forma do artigo 34 do 

OAB e respectivo Código de Ética; b) aplicação de multa no valor de 01 

(um) salario minimo nacional vigente, valor este que deverá ser recolhido 

em conta judicial vinculada ao processo, na forma do artigo 265 do CPP, 

para tanto, intime o referido advogado para pronto pagamento; c) declaro 

o reu indefeso e, para tanto, determino sua regular intimação para, em 10 

(dez) dias, constitiuir outro advogado ou, ainda, no mesmo prazo, 

manifestar interesse pela atuação da DPE. 3- Deixo de realizar a oitiva do 

informante Vinicius G. Rech , eis que irmão do acusado e há outros meios 

de prova para descortinar os fatos. 4- Face a ausência do Réu o declaro 

revel. 5- Para o ato, em favor do Réu, nomeio o i. advogado JORGE 

YASSUDA, arbitrando em seu favor honorário no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), conforme provimento 07/2007/CGJ/MT. 6- Encerrada a 

instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às partes para 

alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. 7- Superado tal 

prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento em que será 

apreciado eventual pedido oral. 8- Saem os presentes intimados. 

Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade. Nada mais havendo a 

consignar, às 14:00 foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163927 Nr: 11495-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL CARLOS RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 

MACHADO - OAB:23206/O

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). Audiencia 

redesignada para data 22/05/2019 as 16:00 para oitiva das testemunhas 

João Reis e Cleumar Garcia dos Anjos. No que atine à intimação das 

testemunhas arroladas, por oportuno, calha vincar que a interlocução 

entre Processo Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática 

forense. O advento do novo CPC coloca os juristas diante tanto da criação 

como da extinção de certas regras, o que demanda cuidadoso estudo de 

possíveis conflitos e convergências. Portanto, à luz da consagração de 

regras fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, 

como a duração razoável do processo; do sincretismo processual, 

autorizado expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do 

princípio da cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um 

tratamento paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos 

vários ramos do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que 

dispõe o artigo 396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do 

CPC, de sorte que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo 

caso, as regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade. Nada mais havendo a consignar, às 16:30 foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97009 Nr: 9005-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- 

Considerando certidão de fl. 228, para a oitiva das testemunhas, 

redesigno a audiência para o dia 02/05/2019 às 16:00 horas, assim sendo, 

intimem todos. 3- Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do 

art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada 

a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. . Na hipótese dos incisos I e II, do artigo 

455, do CPC, as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino 

que o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória 

ou carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A ss, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 4- Saem os 

presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade. 

Nada mais havendo a consignar, às 15:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161342 Nr: 9908-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 9908-22.2016.811.0040 (Código 161342)

VISTO/KP

Considerando afastamento legal autorizado (art. 245 do COJE), 

REDESIGNO a oralidade em comento para o dia 29/05/2019 as 14:00hs.

 Intimem todos.

De ciência pessoal ao Ministério Público.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153751 Nr: 5736-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR VIEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo: 5736-37.2016.811.0040 (Código 153751)

VISTO/KP

Considerando afastamento legal autorizado (art. 245 do COJE), 

REDESIGNO a oralidade em comento para o dia 29/05/2019 as 14:30hs.

 Intimem todos.

De ciência pessoal ao Ministério Público.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169950 Nr: 3340-53.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCELO SANTOS DA SILVA, 

JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 3340-53.2017.811.0040 (Código 169950) VISTO/KP 

Considerando afastamento legal autorizado (art. 245 do COJE), 

REDESIGNO a oralidade em comento para o dia 29/05/2019 as 15:00hs. 

Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a 

intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação 

prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor 

público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da 

repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou 

Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - quando for uma daquelas 

determinadas no artigo 454, do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do 

CPP. Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) ou do agente público pertencente a quaisquer dos quadros das 

forças de segurança pública, que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, 

PJC, etc.) e comunique-se ao referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma 

cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, cumulado com o inciso III, 

§4º, do artigo 455, do CPC. Intimem todos. De ciência pessoal ao Ministério 

Público. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163950 Nr: 11509-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÉMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADO, SD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:47454, ROGERIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 11509-63.2016.811.0040 (Código 163950)

VISTO/KP

Considerando afastamento legal autorizado (art. 245 do COJE), 

REDESIGNO a oralidade em comento para o dia 29/05/2019 as 16:00hs.

 Intimem todos.

De ciência pessoal ao Ministério Público.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 6053-97.2010.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220407 Nr: 10363-39.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE HERBERT ENGLER, RITA DE CASTRO 

ENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088/MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, Moacir José Outeiro Pinto - 

OAB:226997 MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fls. 113 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 114), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 
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de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar os 

advogados da parte requerida para manifestar, no prazo de cinco dias, 

informando endereço atualizado do requerido para intimação pessoal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271337 Nr: 2282-33.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCON CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Vistos. JUNTE-SE a carta de preposto. DEFIRO o prazo de 10 dias para a 

juntada de substabelecimento. Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, indicarem as provas que ainda pretendem produzir, 

devidamente fundamentado, sob pena de preclusão, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Juliana Bolognesi Trindade, Assessora de Gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280785 Nr: 9565-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BREVES WASHINGTON11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição do executado de fls. 36/54.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245625 Nr: 13257-51.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALDO DA SILVA, OZEIAS CARLOS VIEIRA, 

JAIME LUIZ CLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MACHADO VINISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação, haja vista a renúncia ao prazo recursal. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. Sem custas, na forma 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Logo, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Nada mais havendo a consignar, por mim, Juliana 

Bolognesi Trindade, Assessora de Gabinete I, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15128 Nr: 1039-50.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO NICOLINI, THEREZA 

ANCELMO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE 

OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 367, a verdade é que a decisão de fls. 347/348 

já havia determinado que, com a juntada da decisão que nomeou a 

inventariante e sua a citação, caso não houvesse impugnação, desde logo 

estaria deferida a sucessão “causa mortis”, inclusive, já conta com 

retificação da distribuição e autuação, como determinado na aludida 

decisão de fls. 347/348.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá informar se promoverá a habilitação do crédito no inventário ou se 

persistirá na vertente execução, como já consignado no ato judicial de fls. 

347/348.

Se manifestar interesse na execução, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de fl. 308.

 Nessa hipótese, INTIME-SE o Sr. Oficial de Justiça para manifestar nos 

autos, no prazo de 15 dias, nos termos do item “b” de fl. 329.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242896 Nr: 11088-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR NUNES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 63, diante 

da certidão de fl. 66, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar a parte requerida para, pelo seu digno advogado, 

na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de 15 dias, pagar o débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

e de honorários advocatícios também de 10%, observando que, na forma 

do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280071 Nr: 9044-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280675 Nr: 9504-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL MALAQUIAS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO RUTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 
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OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Certifico que, nesta data, foi informado que no DJE nº 10371 que publicou 

a decisão de fls. 61/62 não constou o nome do advogado da parte 

requerida, conforme documento a seguir juntado. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da parte 

requerida dos termos da decisão de fls. 61/62, parte final a seguir 

transcrita, e da audiência de instrução designação para o dia 05.12.2018, 

às 15 horas. DECISÃO: "(...) Não havendo qualquer outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) o cheque mencionado à 

fl. 13 fora quitado pelas cártulas de fls. 48/51 e (b) se os cheques de fls. 

48/51 se referem a outros negócios travados entre a parte autora e o filho 

da parte demandada. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o 

depoimento pessoal das partes, eis que terão o condão de descortinar os 

pontos controvertidos. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 05.12.2018, às 15h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como promover a sua intimação, conforme determina o artigo 455 do 

CPC. Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal 

constará a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 

1º do art. 385 do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287316 Nr: 15031-82.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. P. DOS SNATOS & CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACANÃ ENERGETICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na forma do artigo 332, § 1º, do CPC, reconhecendo a 

ocorrência da prescrição, DECLARO prescrita a pretensão externada na 

exordial, pelo que, com espeque no art. 487, inciso II, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, contudo, condenação essa 

suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.P.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249355 Nr: 16095-64.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE 

TEREZINHA MATTJIE, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218790 Nr: 8929-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA VETERINÁRIA SAMVET DE SÃO CARLOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERCUS COMERCIAL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MILANI DE LIMA - 

OAB:151293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que providencie o 

preparo da carta precatória de Citação expedida à comarca de Barra do 

Bugres - MT, devendo juntar aos autos as guias originais devidamente 

recolhidas e comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de 

retirar a deprecata para posterior distribuição junto ao juízo deprecado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16639 Nr: 3023-69.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN, 

ESPOLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN, PRISCILA BRUM MOULIN DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962, MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do Ilustríssimo Senhor advogado GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER, OAB/MT 14.554, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129895 Nr: 8740-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, ILDO 

CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, MERI REGINA GORETTI 

DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

259/259-verso requerendo a complementação das diligências no valor de 

R$ 3.057,44 (Três Mil Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro 

Centavos), devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que seja 

possível dar continuidade ao cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277984 Nr: 7395-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA SOUZA SERAFINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parteautora para que providencie o 

preparo da carta precatória de Citação expedida à comarca de Barra do 

Bugres - MT, devendo juntar aos autos as guias originais devidamente 

recolhidas e comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara Cível a fim de 

retirar a deprecata para posterior distribuição junto ao juízo deprecado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284572 Nr: 12735-87.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: EDSON FERMINO BACCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B, 

JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VANDER 

SAND - OAB:4.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante das certidões de fls. 

27/28, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo 

de quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288387 Nr: 15829-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 46 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278663 Nr: 7979-35.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON MIRANDA BISOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA MARIA DE OLIVEIRA PELEGRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONY NICÁCIO CLEMENTE - 

OAB:18294, RAFAEL BERALDO BARROS - OAB:12970

 Vistos.

A parte demandada fora citada e apresentou contestação (fls. 48/65), 

oportunidade em que pugnou pela denunciação da lide a HDI SEGUROS 

S/A.

Considerando que a empresa litisdenunciada figura como garante próprio, 

a providência requerida deve ser deferida.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 

14h, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a litisdenunciada, no endereço declinado à fl. 63, sendo certo que 

o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da 

postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

PROCEDA-SE às retificações necessárias.

 INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188529 Nr: 5436-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fls. 114/114-verso não merece prosperar, uma vez que, 

compulsando os autos, verifica-se que não fora diligenciado em todos os 

endereços apontados nos autos.

Sem delongas, não se viu diligências nos seguintes endereços: “(e) Rua 

Diamante, n. 423, Qd.28, Lote 17, Bairro Rota do Sol, Sorriso-MT, CEP 

‘78.890-000, (f) Rua dos Marfins, 652, Jardim das Palmeiras, Sinop-MT”, 

conforme decidido às fls. 72/72-verso.

Nesse ponto, não obstante a petição de fls. 90/91, é cogente que seja 

diligenciado em todos os endereços colhidos, conforme interpretação do 

artigo 256, § 3º, do CPC.

Ainda, a certidão de fl. 102 não revela se o Sr. Oficial de Justiça 

diligenciou nos dois endereços mencionados no mandado e que foram 

indicados às fls. 72/72: “(c) Rua S. Barreto, n. 49-W, ap. 102, Bairro 

Centro, Tangará da Serra/MT, CEP 78300-000, (g) Avenida Brasil, 919-S, 

Tangará da Serra-MT, CEP 78.300-000 (endereço informado pela própria 

parte exequente à fl. 63-verso)”.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 114/114-verso.

Dessa feita RENOVE-SE a citação da parte demandada, nos exatos 

termos da decisão de fls. 72/72-verso, nos seguintes endereços: (a) Rua 

S. Barreto, n. 49-W, ap. 102, Bairro Centro, Tangará da Serra/MT, CEP 

78300-000, (b) Avenida Brasil, 919-S, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000 (endereço informado pela própria parte exequente à fl. 

63-verso), (c) Rua Diamante, n. 423, Qd. 28, Lote 17, Bairro Rota do Sol, 

Sorriso/MT, CEP 78.890-000 e (d) Rua dos Marfins, 652, Jardim das 

Palmeiras, Sinop/MT.

 Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204921 Nr: 18708-28.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME, MARTA ALICE SILVA, 

PEDRO HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 108 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, observando-se que está pendente 

a comprovação da distribuição da carta precatória para Iturama/MG.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158050 Nr: 6645-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 
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acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido, como 

requerido às fls. 121/121-verso.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o que fora apresentado nos autos, pugnando o que entender de 

direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 12446-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: IRINEU MOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:OAB/MT 12.558, FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 112 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito, 

oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se 

for o caso, com a inclusão da multa acima fixada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 2768-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANDRO RIBEIRO, ODETE LUIZA 

FERRAZ RIBEIRO, EVANDRO KENEDY RIBEIRO, MARCIA REGINA RIBEIRO, 

Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Vistos.

De início, é preciso esclarecer, diante do conteúdo da petição de fls. 

536/537, que a sentença prolatada nos autos (fls. 466/472), inclusive, já 

transitada em julgado (fl. 494), ao condenar a parte demandada, o fez em 

relação ao demandado Evandro Ribeiro. E apenas a ele.

Os herdeiros apenas representam o espólio e não foram incluídos no polo 

passivo da demanda. Em resumo, os herdeiros não estão condenados ao 

pagamento da dívida executada nos vertentes autos.

Porém, não obstante a certidão de fl. 534 ter indicado os aludidos 

herdeiros, o fez na condição de representantes do espólio. Aliás, em 

relação a isso não há qualquer dúvida, bastando apenas e tão somente a 

leitura da aludida certidão que constou expressamente:

“em desfavor de Espólio de Evandro Ribeiro, representado pelos herdeiros 

a seguir qualificados: (...)” (negrito nosso)

Logo, não há qualquer irregularidade a ser sanada na certidão em 

questão, tal qual sequer cabe qualquer tipo de interpretação, uma vez que 

fora expressa em apontar que a dívida é do espólio.

No entanto, a parte exequente deverá quando das suas manifestações 

observar atentamente o cenário acima delineado, uma vez que, 

equivocadamente nas petições de fls. 514/515 e de fls. 523/531, fez 

constar os herdeiros como executados.

Firmada essa premissa, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, 

é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Bem por isso, LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado às fls. 

532/532-verso, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as 

partes, com o que a parte executada será nomeada depositária fiel do 

bem.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

Com a lavratura do termo de penhora, EXPEÇA-SE mandado de avaliação.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

acerca da avaliação, valendo o silêncio como concordância, oportunidade 

em que a parte exequente deverá indicar a forma de expropriação, 

apresentar a atualização da dívida, bem como indicar, se for o caso, 

leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte executada para manifestar no prazo de 15 dias 

sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO a 

avaliação e o cálculo.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, § 5º, ambos do CPC, além daquela mencionada no artigo 

842 do CPC, se for o caso.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do débito visualizado na vertente 

demanda, no sistema SerasaJud, como requerido.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288206 Nr: 15708-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULI IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte demandada comparece, à fl. 52, salientando que não possui 

interesse na audiência de justificação, já que não conciliará, e que ela 

restará infrutífera, uma vez que já tramita ação anulatória na Justiça 

Federal.

Às fls. 68/87, a parte demandada apresentou resposta, com pedido 

reconvencional de nulidade do ato de consolidação e pedido liminar de 

manutenção de posse. Na referida peça processual, assinala, novamente, 

que já tramita demanda na Justiça Federal pretendendo a nulidade do leilão 

do imóvel e a sua adjudicação. Ainda, suscita a exceção de incompetência 

e o litisconsórcio passivo necessário.

 Dessa feita, a audiência de justificação prévia é designada no interesse 

probatório da parte autora, que não pode ser alijada de produzir as provas 

que entende pertinentes ao respectivo pleito. No mais, embora possível, 

não reside a conciliação no seu primeiro objeto. Depois, é uma 

oportunidade ímpar para que o Juízo tome contato pessoal com as partes, 

o que vem ao encontro dos desígnios do novo CPC, na forma do artigo 

139, inciso VIII, do CPC.

 Depois, para a parte demandada, a presença não é obrigatória.

 Vencida essa questão, a existência de possível ação anulatória em 

trâmite na Justiça Federal que envolveria a validade da tradição solene do 

imóvel, em si, não implica suspensão da vertente demanda, mas, se 

reconhecida, em declinação da competência.

 Logo, registre-se, independentemente da audiência de justificação, 

nenhuma decisão (o que envolve o pedido de liminar apresentado tanto 

pela parte autora como pela parte demandada) será tomada antes da 

análise da competência, como pressuposto processual de validade que é.

Vale dizer que, se este Juízo firmar a sua competência, as tutelas de 

urgência requeridas serão apreciadas conjuntamente numa única 

oportunidade.

Nessa senda, o pedido de inclusão na demanda da Caixa Econômica 

Federal possui a mesma sorte de raciocínio. Afinal, se integrar à demanda, 

naturalmente, este Juízo não será competente.

 No entanto, essas questões, conforme interpretação dos artigos 9º, 10, e 

64, § 2º, do CPC, somente serão decididas após o exercício do 
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contraditório.

Por outro lado, a parte demandada apresenta reconvenção, como indicado 

no item 1.8 de fl. 87, para declarar nulo o leilão.

Primeiramente, pelo que consta dos Autos sob Código Apolo n. 295325, 

haveria neles idêntico pedido, o que conduziria à litispendência.

 Além do mais, em que pese a possibilidade de o réu formular pretensão 

no bojo da contestação, conforme autoriza o art. 343 do CPC, é 

necessária a observância de determinados requisitos próprios, a exemplo 

da indicação do valor da causa, como dispõe o “caput” do art. 292 do CPC.

Nesse sentido, vale transcrever as lições de Nelson Nery Junior:

“A reconvenção, tendo natureza de ação, deverá ser formulada de 

maneira a que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a 

peça vestibular (CPC 319 e 320) (RJTJSP 90/388; RJTJMS 32/73). No CPC 

atual, a reconvenção deve ser apresentada na mesma peça da 

contestação, mas isso não lhe retira o caráter de ação e nem a 

exigibilidade dos requisitos mínimos de todo pedido, exigíveis para a 

exteriorização do pedido pelo autor reconvinte. Ou seja: embora deduzida 

a reconvenção no bojo da peça contestatória, a ação reconvencional 

deve iniciar-se por petição que contenha substancialmente os elementos 

do CPC 317 e 318, pena de vir a ser indeferida por inepta”. (in Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 948)

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) INDEFIRO o pedido de suspensão da audiência de justificação prévia e 

postergo a análise da liminar requerida na resposta para após a definição 

da competência e conjuntamente à análise da liminar requerida na exordial.

II-) Dessa feita, na forma do artigo 351 do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a resposta apresentada, com 

destaque à exceção de incompetência apresentada em seu bojo.

III-) Independentemente da providência anterior, mormente para assegurar 

a celeridade processual, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre a possível litispendência do pedido 

reconvencional com a pretensão externada nos Autos sob Código Apolo 

n. 295325, oportunidade em que, se não entender pela litispendência, 

deverá adequar a aludida petição ao artigo 319, inciso II, no tocante ao 

polo passivo do pedido reconvencional, indicando(s) precisamente e com 

a devida qualificação, além de atribuir valor à causa, conforme o artigo 

319, VI, sob pena extinção.

Por fim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido pela parte 

demandada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288695 Nr: 16059-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

MATE VERDE LTDA, MAURA ANDRESSA RAFFAELLI SCALCO, MATHEUS 

LUIZ ZANELLA SCALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, ACOLHO a declinação da competência.

APENSE-SE aos Autos n. 12566-03.2018.811.0055 (Código: 284368), a fim 

de evitar decisões conflitantes, bem como para julgamento simultâneo das 

demandas.

No mais, INTIME-SE o digno advogado da parte exequente, o digno 

advogado Ricardo Neves Costa, subscritor do acordo de fls. 27-verso/29, 

para, no prazo de 15 dias, apresentar procuração "ad judicia" outorgada 

pela parte exequente, contando, inclusive, com poderes expressos para 

transigir, sob pena de não homologação do acordo.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292575 Nr: 19095-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SICREDI SUDOESTE 

MT/PA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Dessa feita, quanto ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela 

(item “3” de fl. 07-verso), nota-se que a parte autora não controverte o 

valor do título, apenas requereu o seu depósito em Juízo.

Portanto, diante desse cenário, uma vez promovido o depósito da quantia, 

não há o porquê persistir a nefasta negativação do nome do demandante.

Portanto, a um só tempo, se vê a probabilidade de êxito na demanda e o 

perigo da morosidade.

Bem por isso, DEFIRO a liminar requerida.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, comprovar nos autos 

o depósito do valor que pretende consignar.

Com a juntada do comprovante de depósito, OFICIE-SE como requerido ao 

órgão de restrição ao crédito (CCF/BC) para que se proceda à baixa da 

negativação. Para o caso de desobediência, FIXO multa no valor de R$ 

300,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 03 (três) dias da 

intimação da presente decisão, até o limite de R$ 37.480,00.

CITE-SE a parte demandada, para levantar o depósito ou oferecer 

resposta no prazo de 15 dias, observando-se, imperiosamente, o disposto 

no art. 546, parágrafo único, do CPC.

A alegação de que o depósito não é integral só será admissível se o réu 

indicar o montante que entende devido (CPC, art. 544, IV). Alegada a 

insuficiência do depósito e indicado o montante que se entende devido, ao 

autor é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) dias, contado da 

intimação (CPC art. 545). Por outro lado, poderá o réu levantar, desde logo, 

a quantia depositada, com a consequente liberação parcial do autor, 

prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida (art. 545, § 1º, 

do CPC).

Por fim, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255001 Nr: 20654-64.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEI BATISTA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 156, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca dos documentos juntados às fls. 159/168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121489 Nr: 611-53.2010.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JOSE ELIAS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES 

GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE o cumprimento da missiva de fl. 189.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122733 Nr: 1793-74.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADRIANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES 

GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os aludidos autos, não se depara com a juntada 

da matrícula do imóvel que a parte autora pretende adjudicar. Logo, tal 

falha deve ser suprida.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos 

autos cópia da matrícula do imóvel objeto dos autos.

Após, CONCLUSOS para prolação de sentença.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 2486-29.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA DAVILA STRALIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES 

GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de dilação de fl. 223, não se vê razão para o seu 

deferimento, uma vez que se trata de providência a ser realizada 

diretamente no CRI. Logo, prescinde de anuência e/ou qualquer 

providência deste Juízo.

Posto isso, INDEFIRO o aludido pleito.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276349 Nr: 5961-41.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Vistos. Uma vez que a parte autora não se fez presente, com a 

manifestação da parte demandada de desinteresse na sua oitiva, bem 

como diante da não apresentação de testemunhas na audiência para 

serem inquiridas, está preclusa a prova oral. Posto isso, com a juntada da 

certidão referente ao mandado de fl. 42, INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem as RAZÕES FINAIS no prazo sucessivo de 15 dias, a 

começar pela parte autora. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Juliana Bolognesi Trindade, Assessora de Gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que providencie o 

preparo da carta precatória de Busca, Apreensão e Citação expedida à 

comarca de Barra do Bugres - MT, devendo juntar aos autos as guias 

originais devidamente recolhidas e comparecer perante a Secretaria da 1ª 

Vara Cível a fim de retirar a deprecata para posterior distribuição junto ao 

juízo deprecado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253013 Nr: 19213-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 50 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243967 Nr: 11958-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 53, compulsando os autos, verifica-se que não 

fora diligenciado em todos os endereços informados nos autos, visto que 

ainda pende de cumprimento o mandado expedido à fl. 51.

Dessa feita, INTIME-SE o digno advogado da parte autora para, no prazo 

de 15 dias, providenciar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado expedido à fl. 51.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285346 Nr: 13335-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A OAB/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 97, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57427 Nr: 6889-12.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CARLOS NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTUOL, ZAQUEU 

CESARIO VAZ, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - OAB:38401/PR, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A OAB/MT, PAULO 

ROBERTO CORREA - OAB:12891/PR

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

razão por que CONDENO a parte demandada, de forma solidária, ao 

pagamento de: a) R$ 13.651,26, referente aos danos emergentes 

sofridos, conforme recibos e notas fiscais de fls. 35/37; 49/50 e 54/59, 

devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos a partir do efetivo desembolso e b) R$ 10.317,00, a título de 

indenização por danos materiais (veículo VW Parati)(...).CONDENO a parte 

demandada, de forma solidária, ao pagamento de R$ 38.672,47 (R$ 

40.000,00 – R$ 1.327,53 [fl. 42] – valor recebido referente à indenização 

DPVAT), a título de indenização por danos morais,(...).CONDENO a parte 

demandada, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de 

indenização por danos estéticos,(...).Ainda, JULGO PROCEDENTE a 

denunciação da lide, de modo que CONDENO a litisdenunciada, de forma 

direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização 

imposta ao litisdenunciante, limitada ao valor contratado na 

apólice,(...).Quanto à lide principal, considerando que houve a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, 

devendo a parte autora arcar com 20% desse valor e o restante ficará a 

cargo da parte demandada, CONDENAÇÃO essa suspensa em relação à 

parte autora(...)Quanto à lide secundária, considerando que não houve 

resistência da TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A. à litisdenunciação, 

DEIXO de condenar ao pagamento dos ônus sucumbenciais.(...). 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado às fls. 458/459 

em favor do “expert”, observando-se a conta bancária indicada pelo perito 

à fl. 452.Vale dizer que a complementação dos honorários periciais 

seguirá o ônus sucumbencial.Declaro EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249226 Nr: 16016-85.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. P. IMOVEIS - J. P. OLIVEIRA IMOBILIÁRIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, Marina Rocha Silva - OAB:150.167 SP

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208621 Nr: 911-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que 

CONDENO os demandados ao pagamento do valor constante do 

documento de fls. 12/14, devidamente atualizado com os encargos 

pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a 

partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda. 

CONDENO os demandados, ainda, ao pagamento de custas, despesas e 

honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.No ponto, logicamente, 

o pleito de justiça gratuita somente viria em benefício da pessoa jurídica 

que o apresentou, já que não pode requerer em nome de terceiro, 

conforme o artigo 18 do CPC. Dessa feita, justamente por se tratar de 

pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ e o artigo 99, § 3º, do CPC exigem a 

comprovação da hipossuficiência, porém, não obstante alegado, não se 

carreou qualquer documento acerca da incapacidade econômica. Logo, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, com base no inciso I do artigo 487 do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222040 Nr: 11711-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte exequente, como se extrai dos autos, pretende o cumprimento da 

sentença (fl. 11), para que seja determinado ao DETRAN/MT a imediata 

transferência do veículo para o seu nome, bem como de todos os débitos 

existentes.

Pois bem.

No que se refere ao pleito de transferência, na forma do artigo 536 do 

CPC, OFICIE-SE ao DETRAN para que, no prazo de 15 dias, promova a 

transferência do veículo para o nome da parte exequente, comprovando 

nos autos o cumprimento da ordem.

 Por outro lado, no que se refere à transferência dos débitos, é 

indispensável a participação do DETRAN/MT na relação processual. Afinal, 

se trata de interesse da aludida autarquia, uma vez que é credora do 

débito em foco. Logo, da forma como requerido, não há como deferir o 

pleito em questão.

Uma vez comprovado nos autos o cumprimento da transferência do 

veículo para o nome da parte exequente, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150124 Nr: 10139-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 

SCHERER COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, 

ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 163, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 165/166, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277695 Nr: 7170-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 32 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 73,48 (Setenta e Três 

Reais e Quarenta e Oito Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça José da Cruz Costa, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144568 Nr: 4188-68.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZZO & CIA LTDA, UZIEL VALÉRIO MAZZO, 

ROSINEIDE BICHOFF MAZZO, MARCELO DE SOUZA MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da juntada da Carta Precatória da Comarca 

de Brasnorte-MT (fls.216/222), com certidão negativa, remeto os autos ao 

setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8550 Nr: 1114-60.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, Wanderley José Cardoso - OAB:6498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado do exequente não estava corretamente 

cadastrado no Sistema Apolo. Desta forma, promovo as alterações 

necessárias e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora dos termos do despacho de fl. 68, a seguir 

transcrita. DESPACHO: "Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar nos autos, mormente sobre a possível 

prescrição intercorrente. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6610 Nr: 72-54.1991.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN CORREA CURADO, SANDRA 

COUTINHO CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, mormente pelo conteúdo da petição de fls. 1.246/1.248, 

INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o prazo 

de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132292 Nr: 2143-28.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. CUSTÓDIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, no sistema Renajud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128360 Nr: 7237-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. CUSTÓDIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, consoante o 

contido na certidão de fl. 157, promover o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, para que seja possível o cumprimento do mandado de 
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intimação de fl. 156.

No mais, o bem penhorado já fora avaliado, de modo que, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o auto de 

penhora, avaliação e depósito de fls. 150/151, oportunidade em que 

deverá, ainda, indicar a forma de expropriação, apresentar a atualização 

da dívida, bem como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do 

artigo 883 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte executada para manifestar no prazo de 15 dias 

sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO a 

avaliação e o cálculo.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126385 Nr: 5308-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRR, KADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, para tanto, determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora 

pessoalmente, bem como seus procuradores, para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 61896 Nr: 3425-43.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE BATISTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELY RUELES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora 

pessoalmente, bem como seus procuradores, para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277547 Nr: 7029-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 28 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 31, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260062 Nr: 24909-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDO, ADOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 65 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 68, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes 

referente aos alimentos, à guarda e ao registro de paternidade.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação para o Cartório 

competente, acrescentando na Certidão de Nascimento da criança Pedro 

Henrique de Oliveira, o nome do pai, Arides Azomare e avó materna Ines 

Naizo Kaeroce, sendo que a criança passará a chamar-se Pedro Henrique 

de Oliveira Azomare.

 Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294602 Nr: 20682-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDSO, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDOF, LCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC.II – Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, inc. II).III – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98). 

IV – DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para tanto, ARBITRO 

alimentos provisórios em favor do adolescente Gabriel da Silva Oliveira no 

patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, valor equivalente 

à R$381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), a serem 

pagos mensalmente pelos avós paternos, ora requeridos, a partir da 

citação. V – Oficie-se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, informe este juízo acerca de eventual 

benefício assistencial percebido pelos requeridos Sr. José Fortunato de 

Oliveira Filho e Sra. Leonilda Carvalho de Oliveira. VI – Designe-se data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 
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constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. VII – Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209525 Nr: 1652-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA DE SOUZA, CELIA FERREIRA DE 

SOUZA, LUCIANO VALERIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CUSTODIA MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 05/07, relativa ao bem deixado pela falecida Custódia Marques 

Ferreira, atribuindo ao único herdeiro seu respectivo quinhão hereditário 

do bem descrito nestes autos, o que faço com observância dos artigos 

660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se a competente Carta de Adjudicação, fornecendo à 

parte interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º 

do CPC.Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.Em seguida 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149465 Nr: 9432-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDA, DDAS, JVDAS, DVDAS, TVDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária de justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observadas as formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114292 Nr: 4460-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLDS, ALADLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Julio Cesar 

Lima de Souza, representado por sua genitora Ana Lucia Alves de Lima, 

em desfavor de Irineu Eusébio de Souza, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois 

procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio 

preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o 

prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às parcelas 

vencidas em agosto/setembro/outubro/2018, INTIME-SE a parte executada 

para que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 

1.447,20 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), com 

os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, 

caso a parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já 

determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, 

§1º), bem como considerando que houve pedido de decreto de prisão civil, 

abro vista ao Ministério Público.II – Outrossim, havendo requerimento, 

EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão comprobatória do 

ajuizamento da presente ação para fins de averbação junto ao registro de 

imóveis, registro de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à 

parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, 

art. 828, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295075 Nr: 21064-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

5. CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 

695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada da autora ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292704 Nr: 19205-37.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), nos endereços localizados 

junto aos sistemas SIEL e BacenJud, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293301 Nr: 19594-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I. RECEBO a petição inicial uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319, do CPC.II. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III. 

PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. CONCEDO 

a guarda provisória da adolescente Maria Wélida Vicente dos Santos em 

favor de Maria de Lourdes da Conceição, ora requerente, sem prejuízo de 

revogação a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda 

provisória.V. DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.VI. CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291411 Nr: 18142-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ASSUNÇÃO RODRIGUES, EDINALVA GINA 

DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA PINHEIRO DA SILVA RODRIGUES, 

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:20643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso: Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC.Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, inc. II).Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 

98).Designe-se data para realização da audiência de mediação e 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou da requerida na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150269 Nr: 10297-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCC, RCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto, determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora 

pessoalmente, bem como seus procuradores, para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174064 Nr: 15887-85.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RODRIGUES PEREIRA, PAULO SERGIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO PEREIRA, ESPOLIO DE 

ANA ROSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 
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OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da Ilustríssima 

Senhora Advogada REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA para a devolução, no 

prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127608 Nr: 6545-89.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJMG, DJMG, MLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO GREGORIO MARTINEZ 

- OAB:21902/O

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

249369, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295971 Nr: 1492-39.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRV, RPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de fl. 70, intime-se a parte autora 

pessoalmente e sua procuradora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providência. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215263 Nr: 6247-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Execuçã de Alimentos proposta por Clara Meurer, 

devidamente representado por sua genitora Clarice Meurer, em face de 

Jurandyr Ferreira Ramos, todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 96), 

todavia, devidamente intimada (fl. 102) deixou transcorrer o lapso temporal 

sem qualquer manifestação.

Assim, considerando que a parte requerente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177788 Nr: 19914-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCG, ACSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Com relação ao saldo remanescente das parcelas vencidas em 

maio/junho/julho/2018, INTIME-SE a parte executada, no endereço 

constante na inicial, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no 

valor de R$1.224,00 (um mil duzentos e vinte e quatro reais), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

No que concerne a petição de fls. 128/130 proceda-se com o 

desentranhamento e devolução ao procurador para a distribuição 

autônoma, a fim de evitar tumulto processual.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 165215 Nr: 3733-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que a parte inventariante, 

devidamente intimada, comprovasse nos autos o determinado na decisão 

de fls. 63.

Outrossim, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.206 § 4º da 

CNGC e da Ordem de Serviço nº 001/2015 – item V, “b”, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar o inventariante e todos os herdeiros, pessoalmente, 

bem como na pessoa de seus(uas) advogados(as) a dar prosseguimento 

ao feito, cumprindo o determinado na decisão de fl. 63, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º do CPC).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201242 Nr: 15700-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACRV, GHRV, DRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Ana Carolina Ribeiro Vaz 

e Gustavo Henrique Ribeiro Vaz, representados por sua genitora Danielle 

Ribeiro Pereira em face de Amilson Vaz, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Analisando o presente feito, verifico que a Defensoria Pública requereu a 

intimação da representante dos exequentes, a fim de atualizar os dados 

cadastrais e apresentar extratos bancários (fl.106), no entanto, conforme 

fl. 117, não foi possível intimar a genitora dos menores.

 É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do 

processo, promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Desse modo, considerando que a parte requerente não manifestou 

interesse no prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento 

dos autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial tendo em vista a 

inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277488 Nr: 6977-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O, Victor Langer - OAB:53328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária.

Recebo a petição inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Alandir 

Alves da Silva e Diandra da Silva Correia Silva, bem como o acordo 

entabulado entre as partes.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: DIANDRA DA 

SILVA CORREIA.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131537 Nr: 1277-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BLANCO GONSALES FILHO, MARCO 

ANTONIO BLANCO GONSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO BLANCO GONSALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 06/12/2018 às 15h00min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251380 Nr: 17826-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDS, FJDS, DSDSS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de incompetência 

por parte deste juízo, assim, levando em consideração o disposto no art. 

10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução.

Após, abro vista ao Ministério Público, m seguida, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275038 Nr: 4986-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório de citação/intimação via whatsApp, posto que nesta 

Comarca não há regulamentação própria.

Dessa forma, intime-se a parte autora pessoalmente, bem como seu 

procurador, para que junte aos autos dados da parte requerida para que 

este juízo proceda com busca do endereço junto aos sistemas Bacenjud e 

SIEL, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, desde já, intime-se a 

equipe técnica deste juízo, para que proceda com a realização de estudo 

psicossocial a fim de verificar a atual situação da criança, devendo juntar 

nos autos o relatório psicossocial.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274828 Nr: 4849-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 
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SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 11/13 e fls.55, que designo o 

dia 01/03/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim 

Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, 

ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça 

na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262380 Nr: 26503-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCFF, ADRIELI FERNANDA FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AUGUSTO FLORAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 42 e fls.56, que designo o dia 

01/03/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194776 Nr: 10700-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de três diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no 

Centro desta cidade, devendo depositar em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254507 Nr: 20301-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante a informação da Gestora Geral em fl. 50, a guia 

de n.º 14629 não fora arrecadada. Sendo assim, intimo o requerente para 

efetuar o seu pagamento, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195486 Nr: 11210-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar atualização do débito, para fins de 

expedição de certidão de habilitação dos créditos objeto dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20072 Nr: 3312-65.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO DANTE VASSELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 13.884, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 Certifico que, haja vista a retificação do laudo pelo perito em fls. 

1442/1558, em cumprimento à decisão de fl. 1420 e seguintes, intimo as 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem a 

respeito, mesma ocasião em que poderão apresentar seus pareceres 

técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168010 Nr: 8390-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, 

MARIA EDINILMA SANTOS, JOSE LUCIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de não havendo 

manifestação, o processo será extinto com fundamento no artigo 924, II, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267561 Nr: 30331-21.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ANTUNES DE FRANÇA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY HITTARU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do decurso do prazo da suspensão do processo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124503 Nr: 3496-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE 

SAMPAIO DE MELO, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3496-40.2010.811.0055 – 124503

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME e 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

PARTE RÉ: UNIU CARDS ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE CARTÕES 

LTDA e UNIU CARDS ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE CARTÕES 

LTDA e JACKSON LUCIO FIORINI e ALINE SAMPAIO DE MELO e TEREZA 

MARIA VIAN RODRIGUES

CITANDOS: ALINE SAMPAIO DE MELO, Cpf: 93485034134, brasileira, 

solteira, empresário e JACKSON LUCIO FIORINI, Cpf: 03319357913, 

brasileiro, solteiro, empresário

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/06/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 6.943,89

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhes é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, em relação ao incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica requerida pela requerente, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial. RESUMO DA INICIAL: A empresa Testa e Cia. Ltda. ME firmou com a 

requerida Contrato de cartão e recebimento de fatura, contrato típico de 

adesão, por meio do qual se propiciaria a compra de mercadorias e/ou 

produtos a titulares do Cartão gerido pela requerida (administradora), para 

pagamento futuro e por meio de fatura bancária. O crédito foi objeto de 

cessão à empresa ora requerente, consoante faz prova a autorização 

para o repasse de créditos anexa. Por força da Cláusula Quarta do 

Contrato de afiliação de cartão e recebimento de fatura a requerida se 

comprometeu a repassar todos os valores de vendas efetuadas com o 

cartão de crédito, deduzida a taxa de administração do cartão de crédito. 

Até a presente data a empresa requerida encontra-se em débito com a 

empresa requerente no que se refere ao repasse e valores das vendas 

por fatura mediante o uso do cartão de crédito, no valor de R$ 2.130,17, 

referente às vendas da empresa requerente na loja de Barra do Bugres, 

cuja data do vencimento do valor do repasse foi em 20/3/2010, 10/4/2010, 

20/4/2010, 28/4/2010, 10/5/2010, 20/5/2010 e 28/5/2010. Diante do 

exposto, requer: a) o recebimento da inicial; b) seja ordenada a citação da 

empresa requerida na pessoa de seu representante legal; c) seja julgada 

procedente constituindo o título em título executivo judicial, condenando-se 

a requerida ao pagamento do principal, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir dos vencimentros, correção monetária pelo IGP-M, multa contratual 

de 2% , custas processuais e honorários de sucumbência; d) seja 

declarada por sentença, a nulidade da cláusula de eleição do foro 

constante do Contrato de Afiliaçao, Locação de P.O.S. e Recebimento de 

Fatura; e) seja deferida omo tutela antecipada, o bloqueio de valores 

constantes de contas bancárias ou ativos financeiros titularizados pela 

empresa requerida, até o limite do crédito; f) provar o alegado por todos os 

meios de provas em direito admitidos, notadamente pelo depoimento 

pessoal da requerida, através de seu representante legal, sob pena de 

confesso, prova testemunhal, documental, etc. E para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente \edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da Silva, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 21 de novembro de 2018.

Barbara Graziela Ventura Furlan

Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187791 Nr: 4820-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Certifico que, realizada pesquisa junto ao sistema RENAJUD, foram 

encontrados quatro veículos, todavia, aqueles de placas NJK6322 E 

NPL2887 possuem a restrição de alienação fiduciária, conforme 

demonstram os extrados de fls. 185/188. Sendo assim, intimo a exequente 

para que se manifeste, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281374 Nr: 10121-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DISTRIBUIDORA 

ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. V. LUSTOZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para que indique o endereço do 

Sócio da parte executada, Sr. JOSÉ MAURÍCIO VALÉRIO LUSTOZA, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264590 Nr: 28133-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JEAN MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei a existência de 

dois veículos, todavia, consta neles a restrição de alienação fiduciária e, 

consoante o extrato a seguir, ainda assim, inseri as restrições de 

transferência e circulação. Dessa forma, nos termos do Provimento n.º 

56/7/CGJ, intimo a exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270717 Nr: 1753-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei a existência de 

1 (um) veículo apenas, todavia, consta nele a restrição de alienação 

fiduciária e, consoante o extrato a seguir, ainda assim, inseri as restrições 

de transferência e circulação. Dessa forma, nos termos do Provimento n.º 

56/7/CGJ, intimo o exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273478 Nr: 3820-49.2018.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME, ELIZEU DA 

SILVA PAZETO, ORDALIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução das correspondências de fls. 

140/142, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

56/07/CGJ, item 5.2.4, impulsiono os presentes autos e intimo a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282097 Nr: 10711-86.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA, SARTOR & 

BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, em razão do decurso do 

prazo da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173407 Nr: 15094-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT S/A MT-FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA VIEIRA BORGES-EI, EDNA VIEIRA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte auitora para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar requerendo o que de direito, em razão do decurso do prazo da 

suspensão do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244292 Nr: 12219-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI, LEDI FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, intimo as partes para no prazo de 05 (cinco)dias, 

informarem quanto ao prosseguimento da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251761 Nr: 18132-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI, LEDI FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Certifico que, intimo as partes para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informarem quanto ao prosseguimento da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225523 Nr: 14648-75.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE MAZETE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar a informação de quitação total do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257245 Nr: 22491-57.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTAMENTO PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FRANZ, AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AGRIPEC 

QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENIA MARIA BEZERRA REIS - 

OAB:21371

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 332 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 326, intimo a autora 

para retirar uma via do edital expedido em fl. 332 e publicá-lo em jornal 

local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 

257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292696 Nr: 19196-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ALTO TAQUARI-MT, OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO HENRIQUE FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 16, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288556 Nr: 15967-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os embargos monitórios de fls. 405/1462 são tempestivos. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

56/07/CGJ, item 8.1.1, impulsiono os presentes autos e intimo a requerente 

para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277515 Nr: 7001-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CANTELLI, JDC.GUARAPUAVA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMINHOS DO PARANÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO - 

OAB:36.790/PR, RICARDO MARTINS KAMINSKI - OAB:OAB/PR 41.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VERNALHA 

GUIMARÃES - OAB:20.738/PR, LUIZ FERNANDO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR 22076

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito, em razão do decurso do prazo da suspensão da 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56720 Nr: 6235-25.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO EDISON FAGUNDES JARDIM, REGIS 

AIRTON DA MOTTA, CLÁUDIO AFONSO DIAS DA MOTTA, IONE DA 

MOTTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

MOTTA LAMEIRA - OAB:14.182 MS, DIOGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:12231/MS

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, inseri as restrições em 

alguns veículos encontrados, conforme os extratos a seguir, todavia, já 

possuíam restrições. Sendo assim, intimo o exequente para manifestar se 

possui interesse na manutenção delas, especialmente no tocante aos 

veículos de propriedade do executado Ramão Edison Fagundes Jardim, 

sob os quais existem as restrições de "alienaçao fiduciária", no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124503 Nr: 3496-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE 

SAMPAIO DE MELO, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 262 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 260, intimo a autora 

para retirar uma via do edital expedido em fl. 262 e publicá-lo em jornal 

local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único do art. 

257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 100530 Nr: 7598-13.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SILVA, CLENIO JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU MARTINS ARRUDA - 

OAB:OABGO 7670

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei a existência de 

1 (um) veículo apenas em nome da executada, todavia, consta nele a 

restrição de alienação fiduciária e, consoante o extrato a seguir, ainda 

assim, inseri as restrições de transferência e circulação. Dessa forma, 

nos termos do Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo o exequente para se 

manifestar, especialmente se possui interesse na manutenção das 

restrições, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191189 Nr: 7664-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, efetuada pesquisa junto ao sistema RENAJUD, foi 

encontrado um veículo em nome do executado, sob o qual foram inseridas 

as restrições de transferência e circulação. Ocorre que, para ser 

penhorado, é necessária a indicação de seu paradeiro. Sendo assim, 

intimo o autor para informar nos autos onde pode ser localizado referido 

veículo, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169690 Nr: 10734-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARLOS, TV FONTE AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE LTDA-ME - REDE TV CANAL 16

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Certifico que, haja vista a pesquisa efetuada em fls. 131/132, intimo o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107778 Nr: 6441-68.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Certifico que, em razão da pesquisa efetuada em fls. 456/457 ter sido 

infrutífera, intimo o exequente para indicar bens, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 3064-89.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCOS BERNARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 

299.951

 Certifico que, a fim de que seja dado cumprimento à decisão de fls. 

1669/1672, intimo a Energisa para informar os dados para a liberação dos 

valores autorizados, v.g., nome do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, 

agência e banco, bem como que, se o autorizado for o advogado da parte, 

seja enviada uma procuração com poderes para receber e dar quitação, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288241 Nr: 15730-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BELO HORIZONTE-MG, LOCALIZA RENT A CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEUCI NEVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR MACIEL ANTUNES - 

OAB:74.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 20, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294798 Nr: 20856-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TOLEDO-PR, DANILO AUGUSTO PAGNUSSATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO CLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO HENRIQUE BAIRROS - 

OAB:OAB/PR 39.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 16 v., no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239142 Nr: 6581-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PETENUSI CARRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6581-87.2017.811.0055 – CÓDIGO: 239142

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: VALDECIR PETENUSI CARRERO

INTIMANDO: VALDECIR PETENUSI CARRERO, Endereço: TVA 38-B, n -, 

Bairro: Cidade Alta II.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

 SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, em consonância com o 

princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, razão pela qual, condeno a parte executada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, todavia, o pagamento 

deste último já fora efetuado administrativamente, consoante fls. 07/08. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

23 de julho de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA - Juiz de Direito”

 Eu, Elizabeth Perez, técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 21 de novembro de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140175 Nr: 10721-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT, MARISTELA DE 

ANDRADE MORAES EIDT, LEONARDO JOSÉ EIDT, EGON JOSE EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES
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 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10721-77.2011.811.0055 – CÓDIGO: 140175

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: MAURO RICARDO EIDT e MARISTELA DE ANDRADE 

MORAES EIDT e EGON JOSE EIDT e LEONARDO JOSÉ EIDT

INTIMANDO: EGON JOSE EIDT, Endereço: Rodovia MT 358, Km 19 - 

Fazenda Esperança, Bairro: Zona Rural, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

CEP: 78.300-000

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 4.918,54 (quatro mil e novecentos e dezoito reais e 

cinquenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 2.459,72 

(dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois 

centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 2.559,72 (dois mil e quinhentos e 

cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

SENTENÇA: (...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$17.129,58, 

de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

3 de abril de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão - Juíza de Direito”.

 Eu, Elizabeth Perez, técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 21 de novembro de 2018.

Claudilene Gonçalves Fidelis

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126505 Nr: 5466-75.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL EVANGELISTA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consta no sistema apolo que o cadastro do patrono da parte autora, Dr. 

Jobé Barreto de Oliveira, está inativo em virtude de seu falecimento na 

data de 04/08/2017, desta forma, a publicação de fls. 111 ocorreu após 

seu passamento, sendo certo que a Dra. Lucinéia Rodrigues de Souza 

não possui procuração nos autos, diante disso, intimo a mencionada 

advogada para que, no prazo legal, regularize a representação 

processual de sua cliente, requerendo o que de direito, no prazo legal. 

Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140266 Nr: 10818-77.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIRMINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido apresentar 

cálculo para execução inversa.

Outrossim, intimo a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162622 Nr: 14134-30.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUSIENE GOIS MAKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267843 Nr: 30658-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CALIFORNIA 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Processo n.º 30658-63.2017 (Cód. 267843)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, expeça-se o necessário para o atendimento do pleito de fl. 

15, com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados à fls. 10/13 em favor da exequente.

Após, abra-se vistas a exequente para se manifestar acerca do pedido de 

extinção do presente feito, consoante se depreende à fl. 08.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289086 Nr: 16305-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16305-81.2018 (Cód. 289086)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar inteiramente a 

decisão proferida à fl. retro, uma vez que houve declínio de competência 

para este juízo, em decorrência da demanda versar sobre acidente de 

trabalho, razão pela qual, verifico que os autos foram encaminhados 

inicialmente a justiça federal, onde o trâmite processual ocorre por meio 

eletrônico, de forma que justifica a falta da assinatura da petição inicial.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, convalidar os atos, bem 

assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam-me conclusos para deliberações.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147482 Nr: 7281-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU GUZATTI, SILVANE LODI 

GUZATTI, EDEVALDO LODI, LEOFLAN LODI, LUCIANA SPIGOSO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:13188-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A

 Processo n.º 7281-39.2012 (Cód. 147482)

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional em 

desfavor de Antonio Dilceu Guzatti e outros, ambos devidamente 

qualificados.

A presente execução foi julgada extinta nos moldes do art. 924 c/c 925 

ambos do CPC, na qual condenou o executado ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios no importe de R$ 46.248,71.

Posteriormente, nas fls.233/236 o ente fazendário vem rogando o 

cumprimento de sentença sobre a cifra de R$ 51.225,02, respectivo 

montante já apresenta o acréscimo do percentual de 10% dos honorários 

advocatícios sobre o valor atualizado.

O cumprimento foi recebido na fl. 237.

Após, na fl.238, o executado foi intimado do competente cumprimento. 

Assim o mesmo reuniu os comprovantes do pagamento no quantitativo de 

R$ 47.000,00 referentes ao dispêndio em aberto.

No mesmo norte, o exequente nas fls. 242/243 vem postular que o 

montante quitado acima é inferior, e que a sucumbência já prescrevia o 

valor de R$ 52.628,59.

Por fim, o executado vem contestar a somatória, alegando que o mesmo 

pagou no prazo e os juros aditados não cumprem com o teor do § 1 do art. 

523 do CPC.

É o relato necessário. Decido.

 Inicialmente, o art. 523, §1 do CPC dispõe que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 

liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.

Assim, os aditamentos sobre o valor atualizado, só podem recair quando 

for certificado o fim do decurso do prazo para o pagamento, neste caso, 

não ocorreu. Ciente disso, os valores acrescidos pelo o ente fazendário 

nas fls. 233/236 e 242/243 são impróprios.

Por conseguinte, o pagamento integral do débito pelo executado atende o 

prazo previsto no art. 523, caput, do CPC, assim não há falar em 

acréscimos de multa de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

atualizado.

Para melhor compreensão, vejamos o julgado recente do Tribunal Superior:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DO ADIMPLEMENTO. ART. 523, § 

1º, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Realizado o pagamento integral 

do débito pelo executado dentro do prazo previsto no art. 523, caput, do 

CPC, não há falar em acréscimo de multa e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ainda que o credor tenha sido cientificado da 

quitação do débito posteriormente, afinal, com o adimplemento voluntário, 

houve a extinção da dívida sem ulterior resistência do devedor. 2. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJ-DF; Proc 0713.83.5.522017-8070000; Ac. 

107.4216; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 

08/02/2018; DJDFTE 23/02/2018) NCPC, art. 523.

No que tange ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, julgo extinto com 

resolução do mérito com fulcro no art. 924, II c/c art. 925, ambos do CPC,

 Por fim, determino o trânsito em julgado da sentença de fl. 231, e, tendo 

em vista que o executado nada mais deve na presente execução, ordeno 

o arquivamento dos autos, com as devidas anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138348 Nr: 8749-72.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joana Fernanda Pizzato - 

OAB:21062, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Execução Fiscal

 Processo nº 8749-72.2011 (Cód. 138348)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que o causídico da parte executada não comprovou a 

comunicação do mandante acerca da renúncia dos poderes que lhe foram 

outorgados, nos termos em que determina o artigo 112 do NCPC.

De qualquer forma, com vistas a celeridade processual, determino seja 

efetuada a intimação pessoal da parte executada para que regularize a 

representação processual no prazo de quinze dias, período em que o 

processo permanecerá suspenso, o que faço com fulcro no artigo 76 do 

Novo Código de Processo Civil.
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Esclareço, desde já, que decorrido o prazo e não sendo constituído novo 

advogado pelo requerido, o processo retornará ao seu curso regular e o 

demandado Júlio será tido por revel, conforme autoriza o inciso II do 

dispositivo legal mencionando, independente de nova deliberação por este 

juízo, de maneira que não mais será intimado dos atos processuais.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108060 Nr: 6757-81.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM CALÇADOS LTDA, NORIMAR DOS 

SANTOS, IVONE CARMEM PIVATTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL PIVATTO DOS 

SANTOS - OAB:61.820-PR

 Execução Fiscal nº 251/2008 – Cód. 108060

VISTOS...

Inicialmente, expeça-se o necessário para o atendimento do pleito de fl. 

retro, com a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados, consoante se depreende à fl. 69 em favor da exequente.

Ademais, intime-se novamente a parte executada, para que providencie o 

necessário para o pagamento das custas e despesas processuais.

Após, cumpra-se com o determinado no provimento 15/2017-CM, 

remetendo o feito à Central de Arrecadação e Arquivamento, a fim de que 

cumpram com o que determina o art. 4º de referido provimento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Tangara da Serra, 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164471 Nr: 2386-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 12 de Novembro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152686 Nr: 1330-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANCHETA COMERCIO DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME, ANA PAULA PIN MANSANO DA 

SILVA, RICARDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Processo n.º 1330-30.2013 (Cód. 152686)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, proceda-se com a intimação das partes executadas, para 

ciência da sentença, bem assim que providenciem o necessário para o 

pagamento das custas e despesas processuais.

Ademais, o Sr. Ricardo deve ser intimado na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, e a Sra. Ana Paula por meio de carta com aviso de 

recebimento no endereço de fl. 24, devendo se atentar para a informação 

quanto ao setor “S” que pode ser verificado logo após o número da 

residência.

 Caso reste infrutífera a tentativa de intimação por correio, proceda-se 

com a mesma através de edital, no prazo de 30 dias.

Após, em nada sendo requerido, determino que seja certificado o trânsito 

em julgado da sentença.

Na sequência, cumpra-se com o determinado no provimento 15/2017-CM, 

remetendo o feito à Central de Arrecadação e Arquivamento, a fim de que 

cumpram com o que determina o art. 4º de referido provimento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176208 Nr: 18269-51.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMOLIN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSE DA SILVA - 

OAB:9053

 Execução Fiscal Processo n.º 18269-51.2014 Cód. 176208

VISTOS, ETC.

Conforme consta dos autos, o executado quitou os valores relativos ao 

débito pendente, requerendo a extinção da execução e devolução dos 

valores penhorados nos autos.

Desta feita, defiro o pedido retro, razão pela qual determino que se 

proceda com a expedição de alvará judicial em favor dos executados dos 

valores penhorados nos autos, na conta corrente informada as fls. 272v.

Abra-se vista dos autos ao exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento da lide.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 denovembro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293608 Nr: 19808-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO MUCHAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... . 1. A Assistência Judiciária Gratuita busca garantir que pessoas 

menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao 

Judiciário, razão pela qual não basta que a parte firme declaração de que 

não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios de sucumbência, sendo necessária a demonstração da 

necessidade do benefício, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. 2. A declaração de pobreza firmada pela parte, com 

o intuito de obter a Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção 

relativa, de forma que deve ser demonstrada a situação de miserabilidade 

daquele que a requer, admitindo-se prova em contrário daquele que 

impugna a concessão do benefício. 3. O contracheque do apelante supera 

em quatro vezes o salário mínimo vigente no Brasil, não há que se falar em 

hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 

(TJ-DF; APC 2017.07.1.000147-0; Ac. 107.0060; Primeira Turma Cível; Rel. 

Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 24/01/2018; DJDFTE 31/01/2018) CF, 

art. 5Feita essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado na Inicial. Igualmente, há possibilidade de 

parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com 
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base no art. 98, §6º do CPC e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já 

concedo.Intime-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 

(dez) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma 

sucessiva, sob pena de extinção.Transcorrido o prazo, com ou sem 

pagamento das custas, nova conclusão. Intime-se, Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161379 Nr: 11953-56.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 (...) , o executado vem sanando a dívida, juntando os comprovantes do 

valor total de R$ 8.198,36.Por conseguinte, foi julgado extinto com 

resolução do mérito com fulcro no art. 924 c/c 925 do CPC, e condenou o 

polo passivo ao pagamento de honorários no importe de R$ 819,83, 

inclusive as custas processuais.Ciente da sentença proferida, o 

executado deu a garantia das sucumbências processuais amealhando os 

comprovantes do quito nas fls.53/56, logo depois, Impugnou á Execução 

alegando excesso de execução na condenação dos honorários 

introduzidos na sentença na monta de R$ 819,83.Prontamente, fora aberto 

vistas para o exequente se manifestar a respeito da impugnação, no 

prazo de 10 (dez) dias, no qual não honrou com o período 

estipulado.Vieram os autos em concluso.É O RELATO.DECIDO. 

Primeiramente, embora não tenha havido execução dos honorários, sendo, 

portanto incabida a impugnação, restou evidente que a sentença possui 

um equivoco, que deve e pode ser corrigido de ofício.No que tange o erro 

a ser corrigido, refere á condenação dos honorários advocatícios, cabe 

notar que a sentença proferida por esse juízo expõe um erro material 

significante. O valor exteriorizado de R$ 819,83 se refere ao total 

estipulado de R$ 8.198,36. Contudo o referido valor é a união do débito 

atualizado R$ 7.453,05 mais honorários advocatícios: R$ 745,31.Ciente 

disso, deixo de condenar o executado ao pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista os comprovantes do quito fls. 12/20. No mais, 

resta aplicável a condenação das custas processuais, no qual já foram 

pagos fls. 53/56. No mesmo norte, denota-se que o executado nada mais 

deve na execução. Assim, determino o trânsito em julgado da sentença de 

fl.46/47, bem como, a remessa dos autos para o arquivo com a baixa 

estilares. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133273 Nr: 3207-73.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES BERNARDO DE OLIVEIRA, JOSÉ COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAINA BASTOS, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar as partes 

de que foi designado o dia 07/02/2019, às 14h30min, para realização de 

audiência de oitiva da parte ré Zaina Bastos, nos autos da carta precatória 

(Projudi) nº 0009178-91.2018.8.16.0075, no Juízo da 2ª Vara Cível e da 

Fazenda Pública da Comarca de Cornélio Procópio-PR.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159319 Nr: 8173-11.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DRAIDIR CARPENEDO-ME, SALETE DRAIDIR 

MACIEL CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - No que se refere ao despejo, verifica-se que houve a interposição de 

embargos de declaração por parte do requerido, recurso que não tem 

como regra o efeito suspensivo, não havendo nos autos noticia da 

atribuição do mesmo pelo grau recursal.

Ademais, verifica-se que na decisão do Tribunal de Justiça quando do 

julgamento da apelação, ficou definido o prazo de 01 (um) ano para 

"desocupação voluntária, facultada a prorrogação, se necessária, para 

que a desocupação coincida com o período de férias escolares"

De lá para cá, desde a intimação para o cumprimento do acórdão até a 

decisão de fls. 446/446v que determinou a suspensão do mandado de 

despejo, transcorreram aproximadamente 05 (cinco) meses, e estamos 

próximos do final do ano letivo.

Importante ressaltar que houve a suspensão do mandado, que estabelecia 

o prazo de 12 (doze) meses no cumprimento, não podendo se falar em 

esvaimento do prazo, mormente porque em se tratando de instituição de 

ensino não só fiscalizada, mas sim administrada pelo Poder Publico é fato 

que a transferência das crianças/adolescentes para outra instituição traz 

a necessidade de providências muitas vezes complexas por parte da 

municipalidade, já que produzem efeitos que vão além da troca de local de 

estudos, impactando na vida das familias atingidas.

Assim, antes de ser expedido mandado de desocupação na forma 

coercitiva, impende seja respeitada a decisão de segundo grau, ou seja, 

que se esvaia o prazo de 01 (um) ano por completo, o que se dará no final 

de junho/2019, devendo ser sobrestado o cumprimento forçado até então.

2 - Com fulcro no artigo 178, I e II do NCPC, determino que promova-se 

vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste no prazo de 

30 (trinta) dias.

3 - Quanto aos valores de alugueres, os autos deverão ser remetidos ao 

contador judicial para que, extraidas as cópias necessárias, às expensas 

da parte exequente, promova no prazo de 30 (trinta) dias o calculo do 

quanto devido para fins de expedição de requisição ou precatório 

conforme o caso.

4 - Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144153 Nr: 3751-27.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos do Processo Cível n.º 3751-27.2012 – Cód. 144153

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido no petitório de fls. 43, razão pela qual determino que se 

proceda com a expedição de mandado de penhora e avaliação sobre os 

veículos que constam à fl. 24.

Restando frutífera a diligência supra, deverá ser intimada a parte 

executada (ou o seu representante legal) pelo correio, mediante remessa 

de cópia do termo/auto de penhora (art. 12, §1º da LEF).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 07 de novembro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 111858 Nr: 2080-71.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MARIA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2080-71.2009 (Cód. 111858)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, determino que se proceda com a intimação da requerente 

para que se manifeste acerca do pagamento do RPV, nos termos da 

petição de folhas retro.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 65368 Nr: 6870-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRETH FRANCISCA DE MORAES, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n° 6870-69.2007 (Cód. 65368)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte 

executada por meio do endereço informado nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293708 Nr: 19867-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILBERTO JOAQUIM RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 

300 do CPC.CITE-SE E INTIME-SE o Requerido, para apresentar 

contestação, no prazo legal, informando se há interesse em conciliar, 

indicando assistente técnico e quesitos, caso desejar (CPC, art. 278), sob 

pena de preclusão, uma vez que a parte autora vindicou pela realização 

de perícia.Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica 

na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de 

prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, 

clínico geral, para realização de perícia médica, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sra. 

Gestora providenciar o necessário para designação de data para tanto, 

com antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos.Caso o 

médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), valor máximo da Tabela II da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, facultando justificar as razões pelas quais 

entende que o valor deva ser majorado, a teor do que dispõe o parágrafo 

único, artigo 3º, da referida resolução.Se fazendo necessário para o 

diagnóstico do laudo pericial exames complementares, determino que o 

perito nomeado encaminhe o autor para a realização dos exames pelo 

Sistema Único de Saúde-SUS.Ressalto ainda, que as partes deverão 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena 

de preclusão.Após, intimem-se as partes da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação.Juntado o laudo, manifestem-se as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos, ocasião em que, eventualmente, será designada audiência de 

tentativa de conciliação/instrução processual, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127630 Nr: 6527-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR TADEU LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369

 Processo n.º 6527-68.2010 (Cód. 127630)

VISTOS, ETC.

Defiro o r. petitório, assim, determino a intimação do executado para ter 

ciência da decisão, bem como que proceda o pagamento da dispêndio nos 

modais do art. 8 da Lei 6830/80, sob pena de constrições.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 05 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293938 Nr: 20056-76.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 

300 do CPC.CITE-SE E INTIME-SE o Requerido, para apresentar 

contestação, no prazo legal, informando se há interesse em conciliar, 

indicando assistente técnico e quesitos, caso desejar (CPC, art. 278), sob 

pena de preclusão, uma vez que a parte autora vindicou pela realização 

de perícia.Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica 

na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de 

prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, 

clínico geral, para realização de perícia médica, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sra. 

Gestora providenciar o necessário para designação de data para tanto, 

com antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos.Caso o 

médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), valor máximo da Tabela II da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, facultando justificar as razões pelas quais 

entende que o valor deva ser majorado, a teor do que dispõe o parágrafo 

único, artigo 3º, da referida resolução.Se fazendo necessário para o 

diagnóstico do laudo pericial exames complementares, determino que o 
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perito nomeado encaminhe o autor para a realização dos exames pelo 

Sistema Único de Saúde-SUS.Ressalto ainda, que as partes deverão 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena 

de preclusão.Após, intimem-se as partes da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação.Juntado o laudo, manifestem-se as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos, ocasião em que, eventualmente, será designada audiência de 

tentativa de conciliação/instrução processual, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291650 Nr: 18359-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ROQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 

do CPC.CITE-SE E INTIME-SE o Requerido, para apresentar contestação, 

no prazo legal, informando se há interesse em conciliar, indicando 

assistente técnico e quesitos, caso desejar (CPC, art. 278), sob pena de 

preclusão, uma vez que a parte autora vindicou pela realização de 

perícia.Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica na 

parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova 

pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, clínico 

geral, para realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sra. Gestora 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos.Caso o médico 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), valor máximo da Tabela II da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, facultando justificar as razões pelas quais 

entende que o valor deva ser majorado, a teor do que dispõe o parágrafo 

único, artigo 3º, da referida resolução.Se fazendo necessário para o 

diagnóstico do laudo pericial exames complementares, determino que o 

perito nomeado encaminhe o autor para a realização dos exames pelo 

Sistema Único de Saúde-SUS.Ressalto ainda, que as partes deverão 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena 

de preclusão.Após, intimem-se as partes da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação.Juntado o laudo, manifestem-se as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos, ocasião em que, eventualmente, será designada audiência de 

tentativa de conciliação/instrução processual, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293607 Nr: 19806-43.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 

300 do CPC.CITE-SE E INTIME-SE o Requerido, para apresentar 

contestação, no prazo legal, informando se há interesse em conciliar, 

indicando assistente técnico e quesitos, caso desejar (CPC, art. 278), sob 

pena de preclusão, uma vez que a parte autora vindicou pela realização 

de perícia.Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica 

na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de 

prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, 

clínico geral, para realização de perícia médica, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sra. 

Gestora providenciar o necessário para designação de data para tanto, 

com antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos.Caso o 

médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), valor máximo da Tabela II da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, facultando justificar as razões pelas quais 

entende que o valor deva ser majorado, a teor do que dispõe o parágrafo 

único, artigo 3º, da referida resolução.Se fazendo necessário para o 

diagnóstico do laudo pericial exames complementares, determino que o 

perito nomeado encaminhe o autor para a realização dos exames pelo 

Sistema Único de Saúde-SUS.Ressalto ainda, que as partes deverão 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena 

de preclusão.Após, intimem-se as partes da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação.Juntado o laudo, manifestem-se as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos, ocasião em que, eventualmente, será designada audiência de 

tentativa de conciliação/instrução processual, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294517 Nr: 20621-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESLAINE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º - 20621-40.2018.811.0055 – Cód.294517

VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxilio Doença intentada por 

ESLAINE PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS.

Em analise dos autos constatei que o endereçamento está equivocado e 

que não consta assinatura do patrono da autora na peça de ingresso.

Sendo assim, nos termos do art.321 do CPC, necessário que o autor 

emende a inicial, a fim de sanar os equívocos acima citados.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 31 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289957 Nr: 17024-63.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IODONETE DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE JOÃO 

BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro nos artigos 297 c/c art. 300, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a suspensão provisória da 

exigibilidade do crédito tributário relativo aos avisos de cobrança de fls. 

21/26 e consequente emissão de CND.Diante do fato de que no presente 

caso não se admite autocomposição, deixo de designar audiência de 

conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC.CITE-SE o Requerido 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir 
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da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cite-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Tangará da Serra, 31 de outubro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126536 Nr: 5448-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH OSWALDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180507 Nr: 22406-76.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158884 Nr: 7480-27.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192909 Nr: 9248-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINDINALVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 179, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152419 Nr: 1063-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PASCOAL NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158419 Nr: 7017-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE CARDOSO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133687 Nr: 3636-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTHAIR RAMÃO TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl 152, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121495 Nr: 626-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GARCIA LOZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.159, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133465 Nr: 3427-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 149-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159015 Nr: 7625-83.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE CAVALCANTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 146-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128662 Nr: 7559-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GAMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.200, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 129431 Nr: 8266-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO VICENTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134966 Nr: 5102-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 286 de 818



Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137119 Nr: 7429-84.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA QUITÉRIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138157 Nr: 8555-72.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPES DE AZEVEDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143448 Nr: 2965-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELISA ALVES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169041 Nr: 9820-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181918 Nr: 24013-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IMBILINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155992 Nr: 4601-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 155992

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 
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volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118042 Nr: 8028-91.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JACINTA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145008 Nr: 4661-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRIDALINA PEREIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 151, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117126 Nr: 7209-57.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente para, no prazo legal, manifestar-se sobre os termos da 

certidão de fl. 246-v.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172545 Nr: 14213-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 108, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 154573 Nr: 3194-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141382 Nr: 719-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLAIR MAZZUCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133733 Nr: 3718-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VANDERLEI FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131347 Nr: 1067-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JULIO GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150999 Nr: 11110-28.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125679 Nr: 4647-41.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125678 Nr: 4646-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121934 Nr: 1017-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 120839 Nr: 35-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALEIDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 119847 Nr: 9824-20.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 
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expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114487 Nr: 4665-96.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EKO SASSAKI, ILCA HIROKO SASSAKI 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107729 Nr: 6420-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA TEREZINHA CRISTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 65079 Nr: 6588-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORACIO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141224 Nr: 554-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123155 Nr: 2165-23.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA MOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128146 Nr: 7049-95.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDA DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora 

são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, manifestar-se no prazo legal, 

nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145008 Nr: 4661-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRIDALINA PEREIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153605 Nr: 2251-86.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DONIZETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143260 Nr: 2773-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO, GISELLE CRISTIAN 

CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:6773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2773-50.2012.811.0055 (Cód. 143260)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de fls. retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via 

de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002535-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONEY CUNHA SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1002535-04.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: LIDIONEY CUNHA SIQUEIRA IMPETRADO: PREFEITO DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos em correição. Em complementação ao 

despacho inicial, no que tange a gratuidade da justiça, verifico que os 

documentos e fatos apresentados nos autos, fornecem indícios de que o 

autor possui condições de arcar com as despesas processuais sem 

prejuízo de seu sustento e/ou da família, possuindo, inclusive, 5 veículos 

cadastrados em seu nome, conforme consulta ao Sistema Renajud, 

conforme extrato anexo. Deve atentar-se ainda o impetrante de que a 

isenção de custas em sede de mandado de segurança, não abrange as 

diligências com Oficial de Justiça. Todavia, em que pese haver nos autos 

elementos de que a parte autora não faça jus à benesse da gratuidade da 

justiça, não se mostra necessário obstar o recebimento do presente feito 

por tal motivo. É certo que eventual indeferimento posterior da gratuidade 

da justiça impedirá o prosseguimento do presente feito com indeferimento 

da inicial. Assim, oportunizo a parte requerente comprovar que não possui 

condições de arcar com as despesas processuais , no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou recolha as taxas das 

diligências para cumprimento da notificação do impetrado. Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002535-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONEY CUNHA SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Tangará da Serra (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1002535-04.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: LIDIONEY CUNHA SIQUEIRA IMPETRADO: PREFEITO DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos em correição. Em complementação ao 

despacho inicial, no que tange a gratuidade da justiça, verifico que os 

documentos e fatos apresentados nos autos, fornecem indícios de que o 

autor possui condições de arcar com as despesas processuais sem 

prejuízo de seu sustento e/ou da família, possuindo, inclusive, 5 veículos 

cadastrados em seu nome, conforme consulta ao Sistema Renajud, 

conforme extrato anexo. Deve atentar-se ainda o impetrante de que a 

isenção de custas em sede de mandado de segurança, não abrange as 

diligências com Oficial de Justiça. Todavia, em que pese haver nos autos 

elementos de que a parte autora não faça jus à benesse da gratuidade da 

justiça, não se mostra necessário obstar o recebimento do presente feito 

por tal motivo. É certo que eventual indeferimento posterior da gratuidade 

da justiça impedirá o prosseguimento do presente feito com indeferimento 

da inicial. Assim, oportunizo a parte requerente comprovar que não possui 

condições de arcar com as despesas processuais , no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou recolha as taxas das 

diligências para cumprimento da notificação do impetrado. Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 21 de novembro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002551-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Secretário Municipal de Fazenda de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Fiscal de Tributos do Município de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito referente à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

NOTIFICAÇÃO e CIENTIFICAÇÃO, Tangará da Serra MT, ao qual será 

acrescido a importância referente a respectiva tarifa bancária, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278690 Nr: 7994-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254137 Nr: 19961-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, defiro a 

conversão pleiteada pelo requerente, ficando expressamente revogada a 

liminar de busca e apreensão de fls. 17.Assim, primeiramente determino 

que seja retificada a distribuição e a autuação do feito.Em seguida, em 

conformidade com a redação dada ao artigo 829 do Código de Processo 

Civil, determino que o executado seja citado, para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, contados a partir da citação.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial 

de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto de tais atos, intimando na mesma 

oportunidade, o executado, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.Não sendo o 

executado localizado para ser citado, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar as partes devedoras 

duas vezes em dias distintos; não os encontrando, certificará o ocorrido, 

citando-a por hora certa, nos termos do art. 830, §1º, do CPC.Frustrada a 

citação pessoal e por hora certa, compete ao credor, dentro de 10 (dez) 

dias, contados da data em que foi intimado do arresto a que se refere o 

parágrafo único do artigo anterior, requerer a citação por edital do 

devedor.Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o 

artigo 830, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.Por fim, em respeito ao disposto no artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida, 

sendo que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esta 

verba honorária será reduzida pela metade.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148305 Nr: 8185-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDO PORTO POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, defiro a 

conversão pleiteada pelo requerente, ficando expressamente revogada a 

liminar de busca e apreensão de fls. 83.Por conseguinte, remetam-se os 

autos ao Cartório Distribuidor, com a finalidade de retificação a autuação e 

distribuição do presente feito, visto que convertido em 

execução.Outrossim, considerando a notícia de falecimento do executado, 

consoante certidão de lavra da Oficiala de Justiça à fl. 174 e o 

requerimento retro, promovo diligência junto ao sistema INFOSEG, com o 

fim de obter eventuais informações do executado.Conforme extrato 

anexo, consta na base de dados da Receita Federal que ocorreu o óbito 

do executado em 2014.Assim, intime-se o exequente para promover a 

citação do espólio/sucessor/herdeiro da parte executada, no prazo de 6 

(seis) meses, nos termos do artigo 313, §2º, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção.Após, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261930 Nr: 26246-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DA ROSS CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Valdemir da Ross 

Corsino em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 

3.733,48, devidamente atualizado, referente a ativação de contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/38.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e determinou-se a 

citação da empresa requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome 

do requerente (fl. 44).

Apesar de devidamente citada (fl. 48), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 51).

Instado (fl. 52), o requerente postulou pela decretação de revelia e a 

procedência do pedido (fl. 123/124).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262556 Nr: 26614-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERUKO OKADA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de liquidação de sentença c/c pedido cautelar incidental de 

exibição de documentos ajuizada por Teruko Okada de Moura em desfavor 

de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 3.656,54, devidamente 

atualizado, referente a suposta ativação de 1 conta Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/38.

Recebida o pedido de exibição, determinou-se a citação da empresa 

requerida e o encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 

43).

Apesar de devidamente citada (fl. 47), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 48).

Instado (fl. 49), o requerente postulou pela decretação de revelia e a 

procedência do pedido (fl. 123/124).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286550 Nr: 14376-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA PULQUERIO DE FIGUIREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente demanda e, DECLINO a competência para o 

juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca.Procedam-se as baixas e anotações 

de estilo.Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para redistribuição 

à vara competente.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295035 Nr: 21028-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEM MADUREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.
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No caso dos autos, não se constata a Cédula de Crédito Bancária nº 

8790714059, assim nos termos do art. 321 do NCPC, intime-se a parte 

requerente para juntar cópia do documento faltante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo requerente, volte-me os autos 

conclusos para extinção do feito nos termos do art. 485, inciso 1 do NCPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135356 Nr: 5537-43.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEI RODRIGUES DOS SANTOS, ELZA LUIZA DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI LAMIM, MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18686 Nr: 1316-32.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN, CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES SOBRINHO, ANTONIO 

FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, Karlla 

Christine Coelho Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) dos executados.Intimem-se os exequentes 

desta decisão, bem como para indicarem bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo e posterior 

arquivamento, nos termos do art. 921 do CPC.Quedando-se os 

exequentes inertes, e diante da nova sistemática trazida pelo CPC/2015, 

suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, pelo prazo 

de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem 

prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, 

e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo exequente, 

arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27166 Nr: 304-75.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES FILHO, MANOEL MESSIAS DA 

MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando as informações prestadas pela autarquia previdenciária (fls. 

421/423), oficie-se ao Cartório do 3º Ofício de Notas de Cuiabá/MT para 

que envie cópia da certidão de óbito do de cujus Carlos Alves Filho, no 

prazo de 5 dias.

Apresentado o documento, considerando que o exequente apresentou 

nos autos a qualificação e o endereço da herdeira do de cujus Carlos 

Alves Filho, proceda-se a expedição de mandado de citação daquela, nos 

termos do art. 313, § 2, I, do Código de Processo Civil, observando-se o 

prazo de 5 (cinco) dias para manifestação conforme art. 690 do CPC.

Consigne-se a suspensão do feito, nos termos do art. 689, do NCPC.

Citada a herdeira e decorrido o prazo sem manifestação, oportunize-se 

manifestação do exequente e após renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256863 Nr: 22129-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ROCHA DA SILVA, MARIA 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT/10.408,  FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos em correição,

Considerando as argumentações tecidas à fl. 107, reitere-se a intimação 

do requerido para se manifestar quanto ao pedido de desistência 

formulado pela requerente à fl. 104, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250154 Nr: 16714-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CHIERIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de cumprimento de sentença. O requerente em fl. 55 requer 

diligência para localização do endereço dos executados via Bacenjud 

Infojud, Infoseg, Renajud, Serasa e Siel com fins de efetivar a intimação 

deste. Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as 

informações de endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo 

resultado, entendo pertinente as buscas junto a este sistema para 

tentativa de localização do endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização do executado, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Considerando que foi obtido endereço diverso do que consta nos autos, 

expeça-se mandado de citação com as advertências legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240683 Nr: 8731-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALI PINTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283873 Nr: 12189-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco BMC S/A em 

desfavor de Paulo da Silva Lima, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

 Contudo, às fls. 22 / 24 a parte requerente postula pela desistência da 

ação.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil “os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12 §2°, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Outrossim, quanto as eventuais restrições perante ao sistema Renajud e 

expedições de mandado de busca e apreensão não persistem registros 

dos mesmos.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249492 Nr: 16253-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO devido a perda do 

interesse processual.Deixo de proceder o levantamento da restrição do 

veículo perante o sistema Renajud, visto que não foi realizada qualquer 

c o n s t r i ç ã o  n e s s e  s e n t i d o . C u s t a s  r e m a n e s c e n t e s  p e l a 

requerente.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158191 Nr: 6791-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Vinicius Dall 

Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência preliminar dia 21 de novembro de 2018, às 14:30 horas-MT

Autos nº: 158191

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, o autora Eliane de 

Oliveira Alves acompanhado de seu patrono

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência restou frustrada a tentativa de 

conciliação ante a ausência dos requeridos. Após a inquirição do perito. 

colheu-se depoimento da parte e testemunha presentes nos termos 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

A parte autora pugnou por apresentar seus memoriais de forma remissiva 

a suas manifestações anteriores.

Após foi prolatada sentença, nos seguintes termos:

Vistos,

Abra-se vista a Procuradoria do Estado, nos termos em que pleiteado a 

fls. 287 e então conclusos para prolação de sentença.

NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Autora:

Advogada

Confinante

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289442 Nr: 16590-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA HOVORUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mão da parte 

requerente, na pessoa de seu representante legal ou pessoa por esta 

indicada.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) 

dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, art. 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Por fim, se lhe 

aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 911/69, artigo 3º, 

parágrafo 3º).Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento 

do mandado com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos 

artigos 536 § 2º, 846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo 

Civil.Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do 

artigo 3º, § 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 179894 Nr: 21883-64.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZINHO ZOKEZOKEMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

requerente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado pessoalmente via correio, motivo pelo qual 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito da causa, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno o autor 

a efetuar o pagamento das custas processuais.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Proceda-se o levantamento da restrição do 

veículo perante o sistema Renajud (fl. 76).Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291526 Nr: 18257-95.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITA RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - 

OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 [...]Diante do exposto, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO em parte a tutela de urgência postulada, para efeito de determinar 

a suspensão parcial da execução sob o valor de R$ 13.000,00 (treze mil 

reais) já adimplidos pela autora.Nos termos do artigo. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 

de janeiro de 2018, às 13h30min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de 

Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285969 Nr: 13862-60.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA AUXILIADORA SERVIAN QUINTANA, ARI JOSE 

MAMEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Regina 

Auxiliadora Servian Quintana e Ari José Mamedes da Silva em desfavor de 

SF Empreendimentos e Participações S/C Ltda., todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe, objetivando a adjudicação do lote 17, 

quadra 22, 390,00 m2, localizado no Jardim Califórnia, Tangará da 

Serra/MT.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 14h00 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme artigo 344, do 

CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que, quando do requerimento de produção de provas, as 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como poderão indicar os pontos controvertidos da demanda a serem 

fixados pelo Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295453 Nr: 21441-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO REIS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Silvio Reis Sampaio em desfavor de ELN 

Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 15h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como poderão indicar os pontos controvertidos da demanda a serem 

fixados pelo Juízo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194675 Nr: 10614-91.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OSIMAR DE MENEZES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, CAIXA DE 

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA S/A - CAPAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MARCELO PALMEIRA - 

OAB:18870/PA, WALBER TEIXEIRA - OAB:19528/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT, RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB:12.719/PA

 [...]Vistos em correição,Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

movido por Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia 

S-A CAPAF em face de Maria Osimar de Menezes Moura.Compulsando 

aos autos, verifica-se que o feito foi julgado improcedente (fls. 369/372), 

com a revogação da liminar (fls. 342/343 que suspendeu os descontos 

CAPAF na folha de pagamento.Assim, objetiva o exequente o recebimento 
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dos valores concernentes as contribuições mensais devidas no período 

em que vigorava liminar para suspensão do pagamento.Na forma do artigo 

513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fl. 411-verso).Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pela executada, nos moldes 

pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor 

do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída no 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na inexistência de 

recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do 

CPC.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade 

de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217250 Nr: 7747-91.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o requerido para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

remetam-se os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2019 Nr: 628-80.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarides Goulart de Oliveira, Sergio Aparecido 

Piotto, Ruth de Fátima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes do desarquivamento do feito e para manifestarem 

sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente do crédito 

perseguido no referido cumprimento de sentença, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223972 Nr: 13339-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224065 Nr: 13395-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, intime-se o exequente para que comprove a distribuição da 

Carta Precatória expedida para a Comarca São José do Rio Claro/MT para 

promover a citação do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos 

do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Outrossim, considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão 

das cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, oficie-se ao Juízo Deprecado, aditando-se a carta 

precatória para, além da citação, promover a intimação do requerido para 

que procure a agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou 

prorrogação do débito na forma proposta pelo exequente.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215403 Nr: 6340-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade 
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de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito foi convertido 

em execução, consoante determinação de fl. 55.

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286834 Nr: 14640-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 Vistos em correição.

 Cuida-se de ação Monitória ajuizado por Hiper Mercado Gotardo LTDA em 

face de Ademir Zuffo ME, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 63/65, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 21/11/2019, nos moldes do acordo.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

conforme artigo 90 § 3 do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183124 Nr: 1156-50.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 19.077-A, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 17.609, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memória 

atualizada do débito para fins de instruir o pedido de fl. 132, tendo em vista 

que a última atualização ocorreu em 2014, fl.60.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230239 Nr: 18671-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Rubem Kurg em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

A executada efetuou o pagamento do valor executado (fl. 94), bem como 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando 

excesso à execução (fls. 98/99).

Instado, o exequente se manifestou desfavorável a impugnação, 

ressaltando que na presente execução se compreende os honorários e 

custas do processo (fls. 103/104).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente a impugnação apresentada pelo executado, 

verifica-se que sua tese se baseia no excesso de execução, visto que os 

honorários sucumbenciais devidos à parte se soma a quantia de R$11,55 

(fl. 100).

Conduto, a cobrança do valor de honorários sucumbenciais pelo 

exequente se limitou a R$108,32 (corrigidos até 05/02/2018), enquanto os 

demais valores cobrados se referem às custas e despesas processuais 

despendidas durante o curso processual (fls. 90).

Desse modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo executado Banco do Brasil S/A às fls. 98/99.

Outrossim, indefiro o pedido de suspensão do processo, visto que se trata 

de execução de título executivo judicial definitivo.

Proceda-se o levantamento de alvará dos valores depositados aos autos 

à fl. 94 em favor do exequente.

Outrossim, reitere-se intimação do banco executado para proceder a 

exibição dos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento, limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148170 Nr: 8037-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH, LUCIANE PIRES EMERICK, BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK, 

VIVIANE PIRES EMERICK, WILIAN PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT, luiz Henrique de Oliveira Santos - OAB:16694a MT, 

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:209931-SP

 Vistos em correição.

Considerando que os demais executados vieram nos autos e 

apresentaram impugnação aos valores penhorados, suprida a 

necessidade de localização de outros endereços para fins de intimação 

dos atos expropriatórios, conforme peticionado em fl. 274/v.

Assim, proceda-se o cadastro do patrono dos executados Beatriz, 

Viviane, Wilian e Luciane, conforme petição às fls. 242/248.

Em seguida, oportunize-se manifestação do exequente quanto à 

impugnação apresentada pelos executados, fixando o prazo de 15 dias 

para resposta.

 Após, retornem os autos conclusos para as demais deliberações.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226336 Nr: 15330-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA NASCIMENTO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1627 Nr: 503-49.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ANTONIO ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR PEREIRA DA SILVA - 

OAB:10424/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes do desarquivamento do feito e para manifestarem 

sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente do crédito 

perseguido no referido cumprimento de sentença, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232996 Nr: 21885-63.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o requerido para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, devendo o requerente 

emendar o pedido de cumprimento de sentença nos termos do despacho 

de fl. 92.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227271 Nr: 16091-61.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andy Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A em 

desfavor de Andy Gomes da Silva, a qual foi extinta sem resolução do 

mérito, ante o abandono da causa pelo requerente (fl. 52).

Irresignado, o requerente apresentou Recurso de Apelação (fls. 54/57), o 

qual foi negado provimento (fls. 69/73), com o transito em julgado da 

decisão (fl. 75).

Desse modo, indefiro o pedido de suspensão formulado pelo requerente à 

fl. 78.

Permaneçam os autos em cartório pelo prazo de 20 (vinte) dias, para 

eventuais extrações de cópia ou demais requerimentos.

Decorrido o prazo, encaminhe os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, arquivando-se com as cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177063 Nr: 19132-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Vistos em correição,

Preceitua o artigo 524 do Código de Processo que o requerimento do 

pedido de cumprimento de sentença deverá ser instruído com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Contudo, apesar de devidamente intimada, o requerente não colacionou 

aos autos mencionada planilha, limitando-se a juntar cópia dos extratos do 

INSS.

Desse modo, com fulcro no princípio da cooperação, reitere-se intimação 

do exequente para colacionar demonstrativo discriminado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233002 Nr: 21887-33.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Inicialmente proceda-se a certificação do transito em julgado da sentença 

de fls. 63/64.

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 
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cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o requerido para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, e 

certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se o feito nos termos da sentença retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227891 Nr: 16595-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROVARE CONSTRUÇÕES LTDA ME, ROSA 

GOMES DE ASSIS, ROSIMAR DO CARMO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 [...]Assim, intime-se a executada Aprovare Construções Ltda. ME para 

que comprove a efetiva insuficiência de recursos para fins de concessão 

da assistência judiciária gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento.Por conseguinte, intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou 

diligências a serem realizadas pelo Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Sem prejuízo das deliberações supra, considerando que a parte 

executada manifestou interesse na composição, bem como que ao menos 

uma tentativa de composição não deve ser negada, com o fim de 

promover maior efetividade na resolução da presente lide, reputa-se 

importante oportunizar as partes meios para tratativas de e eventual 

conciliação e de se apreciar o melhor meio de expropriação de bens, 

garantindo a quitação do débito, sem causar maiores prejuízos a parte 

executada.Assim, com fulcro no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 15h00min (MT), devendo os autos serem 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Por fim, proceda-se o desentranhamento da petição e 

documento de fls. 120/121, visto que estranho aos autos, juntando-o em 

seu respectivo processo (autos n.º 872-72.1997.811.0055).Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284035 Nr: 12309-75.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, verifico que os requerentes fixaram o valor da causa 

em R$ 700.000,00 e recolheram as custas sob este valor, todavia, visam a 

prorrogação de 11 cédulas bancárias (fls. 42, 63, 82, 100, 122, 144, 162, 

178, 201, 216 e 250) que somadas suplantam a quantia de R$ 

8.468.200,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil reais).

 Assim, consoante dispõe o inciso VI do artigo 292 do Código de Processo 

Civil, “o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles”. 

Assim, o valor da causa neste feito deve ser a soma de todos os 

contratos bancários que se pretende reconhecer o direito ao 

refinanciamento com prorrogação das parcelas vencidas, motivo pelo qual 

o pedido deve ser emendado para adequação do valor dado à causa com 

o respectivo recolhimento da diferença das custas e emolumentos de 

distribuição.

Outrossim, acerca do pedido de prorrogação, considerando que o pedido 

foi realizado em 09/08/2018 (fl. 634), deverá ainda a parte autora informar 

acerca da resposta da instituição financeira sob o pedido, juntando, se for 

o caso, cópia da resposta.

Assim, intime-se a parte requerente para sanar as irregularidades, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Com a emenda, voltem os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo das determinações supra, proceda-se o apensamento do 

presente feito às ações código 280568 e 256696, dada a conexão 

reconhecida na decisão de fls. 654/655.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274363 Nr: 4506-41.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIRA MIGUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS TARUMÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 [...]Em caso de concordância do valor proposto, intime-se a parte 

requerida para proceder o recolhimento dos honorários, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de se reputar prejudicada a perícia. Recolhido os 

honorários, intime-se o perito nomeado para designação de data para a 

realização da perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação. As partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar 

telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular 

quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos e se manifestarem acerca da necessidade de outras 

provas.Intimem-se, comunique-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1342 Nr: 137-44.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO ZAMECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BALBINO, JORGE TATSUO MORIYA, 

PAULO SIGUER MORIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VANDER 

SAND - OAB:4.207

 [...]Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado pessoalmente via carta intimação pelo correiro, 

motivo pelo qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito da 

causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Custas remanescentes pelo requerente. Sem honorários de 

sucumbência.Proceda-se ainda com o levantamento das penhoras às fls. 

512/514, expedindo-se o necessário.Publique-se, registre-se, intimem-se e 

se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7915 Nr: 377-57.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA MOULIN, LUIS GONZAGA 

CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 Vistos em correição,

Considerando-se o postulado pela parte requerente à fl. 496, defiro 

diligência perante o sistema Infoseg, que abrange o banco de dados da 

Receita Federal, para tentativa de localização do endereço atualizado de 

Priscila Brum Moulin da Silva.

Outrossim, com fulcro no princípio da cooperação, diligencio junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a intimação da herdeira do executado Renato 

da Silva Moulin, com as advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180249 Nr: 22130-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPOTUBA COMUNICAÇÃO LTDA ("O JORNAL 

DO VALE"), ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando o requerimento de fl. 89 e a inércia do exequente, 

suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, pelo prazo 

de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem 

prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242361 Nr: 10773-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ABEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE OLIVEIRA, SOLIMAR DA SILVA 

LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o pedido retro, renove-se o ato de citação, instruindo-o 

com cópia da certidão de fl. 1345, devendo a Sra. Oficiala de Justiça 

atentar-se para o procedimento previsto no artigo 252 do Código de 

Processo Civil, justificando-se, inclusive, os fatos que ensejaram ou não a 

realização da citação por hora certa, caso tenha restado prejudicada a 

citação pessoal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228178 Nr: 16866-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, oficie-se ao Juízo Deprecado, aditando-se a carta 

precatória para, além da citação, promover a intimação do requerido para 

que procure a agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou 

prorrogação do débito na forma proposta pelo exequente.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224317 Nr: 13634-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO APARECIDO PAULA FREITAS, ROZELI 

SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a autora reputou como aplicável ao caso a Lei n.º 

13.340/2016, a qual prevê a suspensão das cobranças judicias, inclusive 

as em curso, visando a celebração de liquidações e prorrogações, 

determino, com fulcro no princípio da cooperação, a intimação do 

exequente para que apresente os valores para liquidação, bem como dos 

termos para a prorrogação nos moldes da Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154613 Nr: 3251-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLEO TRANSPORTADORA LTDA, JESSE 

GARCIA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos em correição,

Incialmente, intime-se o exequente para proceder a atualização do débito 

exequendo, com a compensação dos valores levantados à fl. 143.

Preliminarmente à análise do pedido retro, intime-se o exequente para que 

se manifeste expressamente quanto ao interesse ou não na penhora dos 

veículos localizados perante o sistema Renajud (fls. 128/129), no prazo 

legal, sob pena de levantamento da restrição judicial.

Em caso de desinteresse, deverá o exequente se manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou 

requerer diligências para a garantia da execução.
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No entanto, caso o exequente opte pela manutenção da penhora, deverá 

se manifestar quanto à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou 

mesmo a realização de venda extrajudicial, consignando-se que na 

ausência de indicação caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1753 Nr: 42-43.1996.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ITAMARATI AGRO INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Comercial Carvalho Ltda, Aluisio Santos 

de Carvalho, Noemi Carmo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes do desarquivamento do feito e para manifestarem 

sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente do crédito 

perseguido no referido cumprimento de sentença, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta.

Em caso de discordância, deverá o exequente promover o 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou de 

diligências a serem realizadas pelo Juízo, em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 [...]Diante do exposto, determino a desconstituição da penhora de fl. 78, 

pois e amolda ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, expeça-se alvará de levantamento do valor em favor do 

executado.Por outro lado, ante o pedido retro, oficie-se a Prefeitura 

Municipal de Tangará da Serra/MT para que apresente nos autos cópia do 

holerite do executado Carlos de Souza Pedrosa, referente aos meses de 

agosto, setembro e outubro de 2018, no prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

a concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à 

apresentação da declaração a que alude o artigo 3º, §2º, da Lei Estadual 

n.º 7.603/01 (declaração da parte, sob as penas da lei, no sentido de que 

não pode prover as custas do processo sem privar-se do necessário à 

sua subsistência) .Assim, intime-se a parte executada para que colacione 

aos autos declaração retro mencionada, em razão do pedido de 

gratuidade da justiça postulado na presente ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpridas todas as determinações e praticados eventuais atos 

ordinatórios, encaminhe os autos conclusos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218275 Nr: 8536-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos em correição,

Compulsando aos autos, verifica-se que houve o pagamento voluntário da 

condenação pela parte requerida, conforme guia de depósito judicial e 

comprovante de pagamento à fl. 190.

Assim, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo que na ausência de impugnação quanto ao valor depositado, defiro 

desde já o levantamento de alvará em favor da parte autora.

Após, não havendo mais requerimentos das partes no prazo de 60 

(sessenta) dias, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e as 

anotações de estilo.

Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 234383 Nr: 181-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE GONÇALVES DA SILVA 

FILHO, MARIA LUZIA DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222826 Nr: 12305-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574/SP, 

HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:150060-SP, PASQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752, WELSON GASPARINE JUNIOR 

- OAB:116196 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O requerente em fl. 55 requer diligência para localização do endereço do 

requerido via BACENJUD, INFOJUD RENAJUD e SIEL, com fins de efetivar 

a citação deste.

 Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as informações de 

endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo resultado, entendo 

pertinente as buscas junto a este sistema para tentativa de localização do 

endereço atualizado da parte requerida.

Verificada as várias tentativas frustradas de localização do requerido, 

pertinente o deferimento do pleito, razão pela qual diligencie-se junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva citação com as advertências 

legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1195 Nr: 36-75.1992.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS IVANIR SCHMIT ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CLAIR ANTONIO SOCBZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes do desarquivamento do feito e para manifestarem 

sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente do crédito 

perseguido no referido cumprimento de sentença, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta.

Em caso de discordância, deverá o exequente promover o 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou de 

diligências a serem realizadas pelo Juízo, em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224597 Nr: 13906-50.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, intime-se a requerente para que comprove a distribuição da 

Carta Precatória expedida para a Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT 

para promover a citação da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, , intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos 

do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Outrossim, considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão 

das cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, oficie-se ao Juízo Deprecado, aditando-se a carta 

precatória para, além da citação, promover a intimação do requerido para 

que procure a agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou 

prorrogação do débito na forma proposta pelo exequente.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136625 Nr: 6894-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALENO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442-A/MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, ressalta-se a ausência de assinaturas na minuta de acordo 

apresentada às fls. 296/298.

Outrossim, ambas as partes peticionaram pugnando pelo levantamento 

dos valores vinculados aos autos.

Por conseguinte, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

10 (dez) dias, acerca da existência/validade da minuta de acordo de fls. 

296/298.

Após, cumprido todo os atos ordinatórios, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217339 Nr: 7798-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTT CONFECÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JIMENA NEME ICART - 

OAB:41939, PRISCLA DOS SANTOS - OAB:783831/PR, RAFAEL VIVA 

GONZALEZ - OAB:43.367/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe, e mudou-se sem prestar informações 

necessárias ao seguimento do feito, motivo pelo qual JULGO EXTINTO 

PROCESSO sem resolução do mérito da causa, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Custas processuais pela 

requerente.Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a 

relação processual.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271700 Nr: 2501-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL PANTANAL AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE TRANSBRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizado por 

Tropical Pantanal Agencia de Viagens e Turismo LTDA-ME em face de 

Maria Aparecida Oliveira, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fl. 38/39 postula a parte autora pela desistência da 

ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas finais pelo autor, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil, sendo que tal exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça que deferido 

neste ato.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215500 Nr: 6428-88.2016.811.0055
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o requerido para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, expedindo-se o mandado 

de intimação do cumprimento da sentença retro (fls. 93/94).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160807 Nr: 10955-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MADALENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PONTES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome da executada 

via RENAJUD, o qual restou infrutífera, consoante extrato anexo.

Outrossim, remetam-se os autos ao Contador Judicial para proceder a 

atualização do débito, compensando-se os valores levantados à fl. 95.

Sem prejuízo das deliberações supra, intime-se o exequente para 

promover o prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhorais.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217314 Nr: 7796-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos em correição,

Considerando que a autora reputou como aplicável ao caso a Lei n.º 

13.340/2016, a qual prevê a suspensão das cobranças judicias, inclusive 

as em curso, visando a celebração de liquidações e prorrogações, 

determino, com fulcro no princípio da cooperação, a intimação do 

exequente para que apresente os valores para liquidação, bem como dos 

termos para a prorrogação nos moldes da Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos intimando-se o requerente 

para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

pelo requerido (fls. 80/84), nos termos dos arts. 1.009 e 1.010 do CPC, 

remetendo-se o feito, em seguida, ao E.TJMT para processamento, análise 

e julgamento da insurgência do apelante.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215504 Nr: 6430-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OZIEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209538 Nr: 1676-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA RITA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado à fl.24, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso 

I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Custas e despesas pela parte autora, cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade que neste ato defiro.Ante 

a inexistência de angularização processual, deixo de promover a 

condenação de honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18670 Nr: 1301-63.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ALVES BALLEJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 
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OAB:OAB/MT5717

 Vistos em correição.

O requerente em fl. 354 requer diligência para localização do endereço do 

requerido INFOJUD RENAJUD, com fins de efetivar a citação deste.

 Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as informações de 

endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo resultado do sistema 

Infojud, entendo pertinente as buscas junto a este sistema para tentativa 

de localização do endereço atualizado da parte requerida.

Verificada as várias tentativas frustradas de localização do requerido, 

pertinente o deferimento do pleito, razão pela qual diligencie-se junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva intimação com as advertências 

legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286074 Nr: 13937-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PRUDENCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, João Alberto Rodrigues dos Santos Grassano - 

OAB:23852, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Cuida-se de ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por Luiz 

Antonio Prudencio de Souza em face de Hospital e Maternidade Clinica da 

Criança e José Carlos Di Aniballi, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 57/67, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 14/08/2019, nos moldes do acordo.

Honorários advocatícios como acordado (item b de fl. 51) e custas 

remanescentes conforme artigo 90 § 3 do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2503 Nr: 953-21.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. ANDRADE & MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Celso Rossi - 

OAB:4.122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o trânsito em julgado da sentença e a determinação de 

arquivamento dos autos (fls. 46 e 4/), cumpra-se a Sra. Gestora Judiciária 

as orientações descritas no Provimento n.º 12/2017/CGJ, com o 

encaminhamento dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243469 Nr: 11562-62.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174666 Nr: 16588-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUIZ ZANELLA SCALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY LOPES TORRES, JOSÉ PEREIRA 

FILHO, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, JOSE 

RICARDO FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA 

VASCONCELOS DE CARVALHO - OAB:11.086, RENATA GARCIA DA 

COSTA FRANCO - OAB:17.057, WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - 

OAB:14150-0

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 

30 dias.

Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289065 Nr: 16292-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDOM, GDOM, MARIA MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tassiane Agnes Detoffol Paim 

- OAB:OAB/MT 25.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, defiro o desentranhamento dos documentos de fls.12, 

25, 31, 34 e 35, devendo os mesmos ser substituídos por cópia, as quais 

serão providenciadas pelo requerente.

Posteriormente, certificado o trânsito em julgado e na ausência de demais 

requerimentos, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224566 Nr: 13859-76.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEDROSO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Inicialmente proceda-se a certificação do transito em julgado da sentença 

de fls. 94/v.

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o requerido para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, e 

certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se o feito nos termos da sentença retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1997 Nr: 589-83.1996.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAVE TANGARÁ VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PAULICEIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes do desarquivamento do feito e para manifestarem 

sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente do crédito 

perseguido no referido cumprimento de sentença, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta.

Em caso de discordância, deverá o exequente promover o 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou de 

diligências a serem realizadas pelo Juízo, em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59728 Nr: 1356-38.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON CARDOSO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Ederson Cardoso Casagrande, 

objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado entre as 

partes.

Contudo, à fl. 213 postula a parte autora pela desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Considerando que a restrição no bem foi inserida via ofício ao DETRAN 

expeça-se ofício ao órgão de trânsito para que levante a restrição 

referente ao ofício nº 04/08 de fl.50.

Custas finais pela requerente, visto que desiste da ação, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113842 Nr: 3978-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA 

CAETANO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROGÉRIO BLANK PEREIRA - OAB:OAB/PR 46.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248359 Nr: 15332-63.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSSORIA PUBLICA - 

OAB:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016.

Posteriormente, intime-se o requerido para que procure a agência do 

banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do débito na 

forma proposta pelo requerente.

Após, na ausência de requerimento, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223076 Nr: 12480-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELOURDES DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do exequente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o executado para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, cumpram-se as demais determinações do despacho 

à fl. 69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146953 Nr: 6707-16.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:167.974/OAB MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 Vistos em correição,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que foi liberado o Alvará 

Eletrônico n.º 269936-2/2016 em favor do perito judicial (fl. 249), assim, 

reputo prejudicado o pedido de fls. 250/251.

Outrossim, consoante extrato da Conta Única, anexo, há valores 

vinculados aos presentes autos. Assim, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-se a parte 

contrária o exercício do contraditório.

Apresentadas manifestações, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Do contrário, inexistindo outros pedidos das partes, determino o retorno 

dos autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277954 Nr: 7365-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos em correição.

Intime-se o requerido para que apresente novamente os documentos 

juntados em fls. 80/82, eis que os presentes nos autos são imprestáveis 

por serem ilegíveis.

Sem prejuízo, com fulcro no princípio da cooperação, faculto ainda as 

partes a especificação e justificação das provas que pretendem produzir, 

bem como a indicação dos pontos controvertidos a serem fixados pelo 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181534 Nr: 23655-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BASILE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JULIERME ROMERO - OAB:6.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O requerente em fl. 74 requer diligência para localização do endereço do 

requerido via INFOSEG, com fins de efetivar a citação deste.

 Verificada as várias tentativas frustradas de localização do requerido, 

pertinente o deferimento do pleito, razão pela qual diligencie-se junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva intimação com as advertências 

legais.

Sem prejuízo, proceda-se a exclusão do patrono peticionante de fls. 

62/63, eis que não representa a executada, devendo ser realizada as 

retificações na capa do encarte processual.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 25664-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação monitória. O requerente em fl. 52 requer diligência para 

localização do endereço do requerido via Bacenjud e Renajud com fins de 

efetivar a citação deste.

 Verificada as várias tentativas frustradas de localização do requerido, 

pertinente o deferimento do pleito, razão pela qual diligencie-se junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectivas citação com as advertências 

legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237072 Nr: 4052-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY JOSE DA SILVA, GISLENE APARECIDA 

FIRMINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA, 

WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o esgotamento das diligências para tentativa de 

localização do(s) requerido(s), nos termos do §3º do art. 256 do CPC, 

DEFIRO a citação por edital de GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA e 

WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo a parte autora providenciar o necessário.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 
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apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelas 

demandadas, fica desde logo nomeado curador daquela a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225400 Nr: 14566-44.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 

cooperação, a intimação do requerente para que apresente os valores 

para liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da 

Lei n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente o requerido para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

oportunize-se nova manifestação do requerente e em seguida remetam-se 

os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 210439 Nr: 2415-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Maria da Costa de 

Souza em face José Milton do Nascimento ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento de valores fixados na 

sentença de fls. 82/86 e mantidos pelo acórdão de fls. 125/126.

Considerando-se a inércia do executado, este Juízo determinou a 

realização de bloqueio de valores via sistema Bacenjud à fl. 142, o qual 

restou frutífero (fl. 144) e, embora devidamente intimado para se 

manifestar, quedou-se novamente inerte (fl. 148).

Procedeu-se o levantamento dos valores devidos ao exequente, conforme 

Alvará Eletrônico n.º 433379-9/2018 (fl. 164), pugnando o exequente pela 

extinção do feito (fl. 166).

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295254 Nr: 21222-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

proposto por Chemtura Industria Quimica do Brasil Ltda em desfavor de 

Batista Filho & Cia Ltda e sócios, em razão do não adimplemento do débito 

perseguido na execução de título executivo extrajudicial em apenso.

 O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifico que o requerente deixou de incluir no polo 

passivo os sócios no pedido de desconsideração, sendo que os sócios 

indicados para citação à fl. 05/v, em verdade deixaram de integrar a 

sociedade, conforme se verifica da cláusula segunda da quinta alteração 

do contrato social em fl. 08/v.

Assim, concedo ao requerente prazo de 15 (quinze) dias para alteração e 

inclusão dos novos sócios da pessoa jurídica no polo passivo, nos termos 

do contrato social e a 5ª alteração, inclusive com a qualificação expressa 

dos sócios ali indicados e indicação concreta das provas que pretende 

produzir, sob pena de rejeição do presente incidente.

Decorrido o prazo ou apresentada a emenda, voltem os autos conclusos 

para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 4165-30.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERS JOSÉ DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA 

DANTAS - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a natureza excepcional do precedente mencionado, 

reputo necessária antes de tal deliberação, oportunizar a composição das 

partes.

Assim designo audiência de conciliação a ser realizada diretamente neste 

Juízo, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2019, às 14:00 horas. MT

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295427 Nr: 21427-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS GOMES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Acerca do tema assim é a jurisprudência:E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – EXCLUSÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS – SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS NÃO REALIZADA 

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCLUSÃO NO MONTANTE DA DÍVIDA 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – 

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Com o vencimento 

antecipado da dívida pelo inadimplemento do devedor, deve ser excluída a 

incidência dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 308 de 818



incidindo apenas os encargos moratórios decorrentes das prestações em 

atraso. 2. Não obstante a instituição financeira tenha incluído em seus 

cálculos o percentual de 15% sobre cada parcela em atraso a título de 

honorários advocatícios, tais serviços não foram imprescindíveis para a 

solução extrajudicial do impasse entre as partes tampouco para a adoção 

das medidas preparatórias ao processo judicial, devendo ser excluída tal 

cobrança, mormente em razão da ausência de previsão no contrato 

firmado entre as partes. 3. Não se conhece, por ausência de interesse 

recursal, da pretensão de exclusão da determinação de 

restituição/compensação de valores, uma vez que tal ordem não constou 

da sentença. (TJMS. Apelação n. 0839564-18.2015.8.12.0001, Campo 

Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 

16/10/2017, p: 17/10/2017) grifo nosso.Deste modo, com fulcro no 

princípio da cooperação e da menor onerosidade,, deve a instituição 

financeira emendar a inicial para readequar o cálculo da dívida que 

pretende executar efetuando o abate dos juros remuneratório do débito 

vincendo, apresentando assim nova memória do cálculo para fins de 

recebimento da inicial.Assim, intime-se a parte requerente para sanar as 

irregularidades, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.Com a emenda, voltem os autos conclusos para 

deliberação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13774 Nr: 2716-52.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, MARIA 

NEGRI CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIDES CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL 

JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbências ora arbitrado em 10% 

do débito ora executado. Após o trânsito em julgado, proceda-se o 

levantamento das constrições realizadas nestes autos e não sendo 

apresentados requerimentos no prazo de 30 dias quanto ao cumprimento 

de sentença e certificada a regularidade no recolhimento das custas AO 

ARQUIVO com as devidas anotações.Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121282 Nr: 442-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARNALDO PFITSCHER, MARTA PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:277.014/SP, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A

 Vistos,

Intime-se o perito para que, no prazo de 30 dias, apresente 

esclarecimentos especificados quanto às impugnações apresentadas e 

então conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270381 Nr: 1452-67.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGGIANE MARIA FLAUSINO, CALLIDIAM DE SOUZA E 

SILVA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CALLIDIAM DE 

SOUZA E SILVA, REGGIANE MARIA FLAUSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 Vistos,

Considerando-se a natureza da relação juridica subjacente, reputo 

recomendável a realização de saneador em audiência, oportunidade onde 

se tentara a composição entre as partes, devendo a parte autora ser 

intimada para apresentar no prazo de 10 dias cópia dos recebios atinentes 

a locação da contratação até novembro de 2018, enquando que a 

requerida Callidiam de Souza e Silva deverá apresentar memoria de 

cálculo de eventuais débitos atinentes a mencionada locação.

Para a realização de tal ato designo audiência para o dia 31 de janeiro de 

2019 às 14:00 horas-MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125698 Nr: 4650-93.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB:9.023 OAB/MT, BERNADO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 Autos n.º 125698Vistos,Tratam os autos de ação revisional que foi 

julgada definitivamente julgada.Às fls. 563 e seguintes pugnou o autor pelo 

cumprimento de sentença, apresentando os cálculos dos valores que 

reputa devidos, chegando a um saldo de R$ 104.575,85 a titulo de 

repetição de indébito.Às fls. 644 aportou petição da instituição financeira, 

destacando a necessidade de liquidação de sentença, nos do autor, seus 

cálculos iniciais seriam tido como sendo seu parecer para fins de 

liquidação.Nenhuma das partes apresentou parecer, tendo a instituição 

financeira pugnado por dilação de prazo que foi deferida, continuando a 

mesma inerteConstatada a ausência de intimação formal para que a 

instituição se manifestasse sobre o parecer do exequente, foi determinada 

sua intimação, tendo o mesmo se prazo, apresentar o valor dos 

honorários, intimando-se os executados para recolherem os valores no 

prazo de 10 dias.Consigno ainda expressamente o ônus de tal prova a 

Instituição Financeira, seja pela hipossuficiência probatória do autor frente 

a instituição financeira para apuração de evolução de conta corrente, seja 

pela aplicabilidade do CDC, seja pelo comportamento processual da própria 

Instituição Financeira, que poderia de fato ter contribuído para o imediato 

julgamento do feito com a apresentação de parecer contábil.Apresentadas 

impugnações ou recusa, renove-se a conclusão para 

deliberação.Apresentada proposta não impugnada, intime-se a instituição 

financeira para promover o recolhimento dos honorários periciais no prazo 

de 30 dias, sob pena de reputar-se prejudicada tal prova, reputando-se 

corretos os valores apurados pelo exequente.Apresentado o laudo, 

colha-se a manifestação das partes, oportunizando-se a manifestação do 

perito em caso de pedidos de esclarecimentos e então conclusos para 

julgamento.Às providências.Tangará da Serra, 12 de novembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228458 Nr: 17103-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSE WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 
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OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a suspensão pleiteada pelo requerente.

Intime-se o autor para que apresente os valores para liquidação bem como 

dos termos para a prorrogação nos termos da Lei 13/340/2016, devendo 

comprovar ainda a notificação do requerido da proposta de liquidação ou 

prorrogação do débito na forma proposta pelo autor.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, expedindo-se mandado de 

citação do executado nos endereços encontrado junto aos sistemas 

conveniados, intimando-se o exequente acaso frustradas todas as 

diligências para informar novos endereços para expedição de mandado ou 

requerer demais providências.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290625 Nr: 17512-18.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMERICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação cautelar de exibição de documento ajuizada por Elizeu 

Dias dos Santos em desfavor de TV Centro América, ambos devidamente 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

Outrossim, a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela 

cautelar, indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumário do direito 

que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (artigo 305, CPC).

Analisando detidamente aos autos, supõe-se que a pretensão autoral 

principal seja ação indenizatória. Conduto, conforme os artigos 322 e 324 

do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, visto 

que o Juízo não pode interpretar além dos pedidos das partes.

Além disso, consoante o artigo 292 do Código de Processo Civil o valor da 

causa constará na petição inicial e será de acordo com a pretensão 

autoral do requerente.

Assim, intime-se o requerente para que esclareça a ação principal, bem 

como indique o valor da causa equivalente a ação principal, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Sem prejuízo das deliberações supra e com fulcro no poder geral de 

cautela, determino a imediata busca e apreensão de cópia da gravação 

integral do programa “MT TV 1ª e 2ª Edição” exibido no dia 28/08/2018, nos 

termos do artigo 297 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, com urgência. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248976 Nr: 15759-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEONIR DALLA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos,

Atente-se o cartório para a ilegibilidade das peças de fls.99/111 devendo 

proceder a substituição por cópias legiveis.

Na hipótese das peças existentes nos autos de onde foram extraidas tais 

cópias também se encontrarm ilegiveis, oficie-se a empresa que realizou 

tais operações solicitando-se cópias legiveis das mesmas.

Oportunize-se o contraditório e então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143963 Nr: 3544-28.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOARES ROSA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES - OAB:78069/165846, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400/165.788

 Processo n.º 143963

Vistos etc.

Considerando-se que da análise dos extratos apresentados pelo 

exequente a fls. 300 (apurado em 28/11/2014) e do extrato 339 (apurado 

em 11/12/2017) se extrai que as divergências decorreram da existência 

de pagamentos realizados em 22/12/2014 e subsequente liquidação 

integral do débito em 6/1/20015, não há que se falar em preclusão quanto 

a nova realização de cálculo de liquidação do débito, visto que decorrente 

de pagamentos supervenientes.

Outrossim, também não há que se falar em preclusão quanto a cobrança 

dos créditos decorrentes dos excessos extirpados neste feito, visto que o 

transito em julgado do acórdão se deu em 8/6/2016.

Assim, considerando-se que o autor liquidou integralmente o débito objeto 

da presente revisional, conforme informações fornecidas pela própria 

instituição financeira, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

apresentada pela mesma.

Outrossim, homologo os cálculos de fls. 343 quanto a liquidação do 

excesso, cuja repetição é devida, visto que prejudicada a compensação 

pela liquidação da operação.

Assim, aguarde-se, por 30 dias a apresentação de pedidos de 

cumprimento de sentença pelo autor, observando-se no que tange que a 

condenação atinente a honorários contratuais, pendem de liquidação, 

onde o autor deverá demonstrar a contratação e efetivo pagamento dos 

honorários para reembolso pela instituição financeira, nos termos do 

acordo.

Por fim, permanecendo o autor inerte quanto ao cumprimento do julgado, 

encaminhe-se o feito para a apuração da regularidade dos recolhimentos 

das custas pendentes, atentando-se para a gratuidade deferida ao autor e 

após encaminhe-se o feito ao arquivo.

Tangará da Serra-MT, 21 de dezembro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291019 Nr: 17836-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIQUE SHIMAZAKI FOSS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, JULIANA 

BEATRIZ MAYUMI TANAKA BRAGAGNOLO, SUEKO TANAKA, AKEMI 

TANAKA ORITA, CARLOS SUSUMU TANAKA, YASUHIRO TANAKA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora que a audiencia de tentativa de 

conciliação foi redesignada para o dia 06 de fevereiro de 2019, as 13:00 

horas na sala do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 10726 Nr: 1133-32.2000.811.0055

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOSHIFUKU OKABAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes do desarquivamento do feito e para manifestarem 

sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente do crédito 

perseguido no referido cumprimento de sentença, fixando o prazo de 15 

dias para resposta.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100490 Nr: 7560-98.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. C. AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO 

DONIZETE DE OLIVEIRA, RILZA CRISTINA ZAMPARONI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o desinteresse o exequente na constrição dos veiculos, 

proceda-se o levantamento da restrição.

No que tange a reiteração do pedido atinente a quebra do sigilo fiscal, 

considerando-se que o exequente não trouxe qualquer elemento novo no 

que tange a tal pleito, mantenho a decisão de fls. 182.

Outrossim, considerando-se que o autor permanece inerte no que tange a 

indicação de bens ou ao menos no que tange a realização das diligências 

indicadas, consigno o prazo de 60 dias para que o autor indique bens ou 

demonstre ter esgotado os meios de que dispunha para a localização de 

bens para que se possa analisar eventual quebra de sigilo fiscal do 

executado.

Por fim, decorrido o prazo e permanecendo o exequente inerte, cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191232 Nr: 7723-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO SOBRINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o desinteresse do exequente na constrição dos veiculos 

levante-se a restrição.

No que tange ao bloqueio de valores, intime-se pessoalmente o executado 

nos termos da decisão de fls. 109, prosseguindo-se o feito conforme 

determinado a fls. 117.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2805 Nr: 935-63.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ LANZIANI-ME, MARIO FERNANDO 

BALESTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 405, quanto aos termos do 

artigo 876 § 7 do CPC, observando-se os endereços fornecidos pela 

respectiva Junta Comercial quanto a sede das empresas cujas cotas 

foram penhoradas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290969 Nr: 17796-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BURGOS EIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO, WALLYTON MATIAS MONTEIRO, ANTONIO ANDERSON 

MATIAS MONTEIRO, LUCINEIDE MONTEIRO DOS SANTOS, JOSÉ VINICIUS 

MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora para manifestar quanto a certidão 

negativa do oficial de justiça acostada as fls. 60, quanto a não citação de 

WALLYTON MATIAS MONTEIRO, ANTONIO ANDERSON MATIAS 

MONTEIRO E JOSE VINICIUS MATIAS MONTEIRO, DEVENDO INFORMAR OS 

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DOS MESMOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144718 Nr: 4353-18.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. MALACO TOUR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos,

Intimem-se todos os peritos contábeis, inclusive empresas, cadastradros 

neste Juízo, bem como nas Comarcas vizinhas, para que manifestesm 

sobre interesse na realização da perícia observando-se os parâmetros de 

honorários fixados pelo CNJ.

Apresentadas respostas ou certificado o decurso do prazo, voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233153 Nr: 22057-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVO - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA, PAULO CESAR DE ARAUJO FREITAS, ALDRIN NEIL 

CORGOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 233153

Vistos,

Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

interposta por Procafé Comércio e Industria de Produtos Alimentícios Ltda 

em face de Bravo - Industria e Comercio de Embalagens LTda sob 

argumento que não foram encontrados bens passíveis de penhora em 

nome da executada, nem localizada a atual sede da mesma, existindo 

sinais de que a mesma encerrou suas atividades irregularmente, o que 

permitira a aplicação da Teoria Menor para efeitos de desconsideração da 

personalidade jurídica , com base no art. 28 § 5 do CDC

Devidamente citados os sócios e empresa requerida, todos permaneceram 

silentes, tendo o autor pugnado pela procedência do incidente.

É o necessário à análise e decisão.
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A pessoa jurídica tem existência distinta dos seus membros (CC, art. 20). 

Assim, é mister ressaltar que, atualmente a medida judicial de 

desconsideração da personalidade jurídica, já se encontra prevista na 

legislação. Salienta-se que a desconsideração não veio para ir contra o 

instituto e sim para melhorar seu funcionamento (CDC, art. 28).

Elucidativo quanto a este aspecto é o Enunciado 60 do FONAJE que assim 

dispõe: "É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade 

jurídica, inclusive na fase de execução".

A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue 

em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela 

parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido 

dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser 

limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não 

é dado ao intérprete fazê-lo. O art. 591 do Código de Processo Civil é claro 

ao estabelecer que os devedores respondem com todos os bens 

presentes e futuros no cumprimento de suas obrigações, de modo que, 

admitir que a execução esteja limitada às quotas sociais levaria em 

temerária e indevida desestabilização do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica que vem há tempos conquistando espaço e sendo 

moldado às características de nosso ordenamento jurídico. (STJ - REsp 

1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 17/02/2011, DJe 04/04/2011).

Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo autor inviável a 

aplicação da Teoria Menor ao presente feito, visto que a relação jurídica 

subjacente entre as partes não é de consumo e sim de insumo, visto que 

se refere a aquisição de embalagens utilizadas na cadeia de produção da 

empresa autora, sendo inviável a aplicação do CDC à espécie.

Assim, sendo certo que o requerente sequer imputou aos sócios da 

empresa cuja personalidade se pretende desconsiderar qualquer conduta 

que permitisse a pretendida desconsideração, inexistindo qualquer relato 

de gestão fraudulenta ou confusão patrimonial, desvios de bens e 

recursos, de rigor a improcedência do incidente.

. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica requerida em relação aoa sócios visto que 

inaplicável o CDC à relação jurídica subjacente entre a empresa exequente 

e a empresa executada

 Certificado o transito em julgado desta decisão, certifique-se no feito 

principal, intimando-se o exequente para promover o andamento da 

execução indicando diligências ou bens penhoráveis e arquive-se o 

incidente.

.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, MARIO 

CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

7.5.2, impulsiono os autos, no sentido de intimar o Advogado da parte 

autora para fornecer o resumo da inicial, com a finalidade de confeccionar 

o Edital, DEVENDO O RESUMO SER ENCAMINHADO AO EMAIL DA QUINTA 

VARA ts.5civel@tjmt.jus.br no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287295 Nr: 15018-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIGIDA DEMETRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Certifico que encaminho estes autos para intimação da defesa da 

reeducanda para se manifestar, no prazo 05 (cinco)dias, acerca do 

cálculo de pena acostado às fls. 120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 214121 Nr: 5331-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER BORGES DOURADO ORMOND, 

REGINALDO DA SILVA ESPERANÇA, FRANCINEI DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 Intimação dos patronos dos réus para ciencia acerca da expedição de 

cartas precatórias para as comarcas de Campo Grande-MS, Cuiabá-MT e 

Sinop-MT a fim de inquirir as testemunhas de defesa.

Ingrid Balconi

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169678 Nr: 10710-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Cleiton Costa de Oliveira Filiação: José Margarido de 

Oliveira e Maria de Fátima Maciel de Campos, data de nascimento: 

10/07/1992, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, , Endereço: Rua 21, Ao 

Lado do N. 79-E, Bairro: Vila Londrina, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO Ex positis e o que tudo mais dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 e o faço para 

CONDENAR o réu Cleiton Costa de Oliveira, já qualificado nos autos, nas 

penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333 do Código 

Penal. Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena a ser aplicada ao réu. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 

QUANTO

 AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS A Lei nº 11.343/2006 atribui para o 

crime positivado em seu artigo 33, caput, a pena de cinco (05) a quinze 

(15) anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. A 

culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito. Seus antecedentes não são bons, pois, 

compulsando detidamente às fls. 74/75 verso, verifico que o réu foi 

definitivamente condenado no procedimento tombado sob o Código Apolo 

nº 180408, que tramitou neste Juízo, cujo decisum transitou em julgado no 

dia 30/05/2016. Ademais, impende consignar que as condenações 

transitadas em julgado após o cometimento do crime objeto deste feito, são 

aptas a desabonar a circunstância judicial dos antecedentes. Neste 

sentido, o Pretório Excelso já decidiu: “(...) A dosimetria da pena é matéria 

sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece 

rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a 

fixação da pena. (...) Condenações transitadas em julgado após o 

cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na 

primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de 

exacerbação da pena-base (CP, art. 59) (...)” (HC 117.737, rel. Min. Rosa 

Weber, 1ª Turma, j. 15.10.2013. No STJ: AgRg no AREsp 243.109/SP, rel. 

Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 05.06.2014)” – negritou-se e grifou-se A 

conduta social do réu não é boa, tendo em vista que o réu foi 

definitivamente condenado pela prática do crime insculpido no artigo 155, 
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caput, do CP e artigo 28 da Lei nº 11.343/06, no procedimento tombado 

sob o Código Apolo nº 225056, cujo trânsito em julgado se deu no dia 

13/03/2017. Destarte, depreende-se através dos registros criminais, assim 

como, notadamente, pela condenação transitada em julgado supracitada, 

que o réu não vive de acordo com os ditames e regras morais, 

imprescindíveis para o convívio harmonioso em sociedade. Também não 

há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, diante da 

inexistência de aferição especializada. Não há como se considerar os 

motivos do crime, vez que em delito de narcotráfico a torpeza é própria do 

tipo. As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão. As 

consequências, a princípio, não se desgarram da normalidade atinente a 

prática do delito estampado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Não 

há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o Estado o 

sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise desta 

circunstância. Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, 

notadamente os antecedentes e conduta social, entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 

implicado, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal, razão pela qual, 

FIXO-A, portanto, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Na segunda fase de 

fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, 

razão porque, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, no quantum de 

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 

(seiscentos e oitenta) dias multa. Na terceira fase da fixação da pena, 

inexistem causas de aumento de pena. Na mesma toada, constato que a 

causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não 

deve ser aplicada em favor do réu, haja vista que restou consubstanciado 

nos autos de forma concreta, que o acusado se dedica à atividade 

criminosa, visto que possui, além deste feito, diversos outros, assim como, 

duas (02) condenações criminais transitadas em julgado, proferidas nos 

procedimentos tombados sob os Códigos Apolo nº 180408 e 225056, 

conforme denota a certidão de antecedentes criminais acostada às fls. 

74/75 verso. Acerca da matéria, impende consignar que o Sodalício 

Mato-Grossense já decidiu: “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE 

DROGAS E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE 

PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTO PÚBLICO – INVIABILIDADE – RÉU QUE PORTAVA 

DOCUMENTO FALSO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO 

PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES 

CRIMINAIS – RÉU QUE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 

ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE – 

QUANTUM DA PENA DEFINITIVA APLICADA – AUSÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E PEQUENA QUANTIDADE 

DE DROGA APREENDIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA 

READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO.É inviável 

a absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo 

coerentes e seguras, comprovam a materialidade e autoria delitiva. O porte 

de documentação falsa/adulterada, por si só, configura o crime de delito 

de falsificação de documento público, pois o bem jurídico tutelado pela 

norma – fé pública – é lesado com a simples utilização do referido 

documento. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis enseja a 

fixação da pena-base no mínimo legal. A existência de outra condenação, 

ainda que não transitada em julgado, afasta a incidência da causa de 

diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O quantum da pena 

aplicada – 7 anos –, a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis e a pequena quantidade de droga apreendida – 7,60g de 

cocaína – possibilita a fixação do regime semiaberto. (TJMT, Ap 

168295/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)”

Desse modo, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, consistente no 

quantum de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 

e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Assim, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Cleiton Costa de Oliveira em SEIS (06) ANOS, 

NOVE (09) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E 680 (SEISCENTOS 

E OITENTA) DIAS MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do 

salário mínimo vigente à data do fato (21/12/2013), que deverá ser 

atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da 

Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica da ré, nos termos 

do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de 

outras circunstâncias que possam modificá-la. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA 

PENA

 QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA A pena cominada para o 

delito previsto no artigo 333 do Código Penal é de reclusão, de 02 (dois) a 

12 (doze) anos, e multa. A culpabilidade do acusado, ou seja, a 

intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito. Seus 

antecedentes não são bons, pois, compulsando detidamente às fls. 74/75 

verso, verifico que o réu foi definitivamente condenado no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 180408, que tramitou neste Juízo, cujo 

decisum transitou em julgado no dia 30/05/2016. Ademais, impende 

consignar que as condenações transitadas em julgado após o 

cometimento do crime objeto deste feito, são aptas a desabonar a 

circunstância judicial dos antecedentes. Neste sentido, o Pretório Excelso 

já decidiu: “(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa 

discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos 

esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação 

da pena. (...) Condenações transitadas em julgado após o cometimento 

dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira 

fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação 

da pena-base (CP, art. 59) (...)” (HC 117.737, rel. Min. Rosa Weber, 1ª 

Turma, j. 15.10.2013. No STJ: AgRg no AREsp 243.109/SP, rel. Min. Laurita 

Vaz, 5ª Turma, j. 05.06.2014)” – negritou-se e grifou-se A conduta social 

do réu não é boa, tendo em vista que o réu foi definitivamente condenado 

pela prática do crime insculpido no artigo 155, caput, do CP e artigo 28 da 

Lei nº 11.343/06, no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 

225056, cujo trânsito em julgado se deu no dia 13/03/2017. Destarte, 

depreende-se através dos registros criminais, assim como, notadamente, 

pela condenação transitada em julgado supracitada, que o réu não vive de 

acordo com os ditames e regras morais, imprescindíveis para o convívio 

harmonioso em sociedade. Não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não 

serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são 

próprias do delito pelo qual o acusado responde. As consequências do 

delito não foram tão graves. O comportamento da vítima não deve ser 

considerado, pois, não influenciou na conduta do acusado. Levando em 

conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os 

antecedentes e a conduta social, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do 

mínimo legal, ou seja, no quantum de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na segunda fase de 

fixação da pena, não constato a existência de nenhuma circunstância 

agravante e/ou atenuante. Na terceira fase da fixação da pena, não há 

nem causas de aumentos e nem diminuição da pena. Portanto, TORNO a 

pena DEFINITIVA em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 12 (doze) dias-multa. Pela mesma fundamentação, 

CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista 

a situação econômica do condenado, ARBITRO em doze (12) dias-multa, 

fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data 

do fato delituoso (21/12/2013), que deverá ser atualizado e recolhido na 

forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. 

DO CÚMULO MATERIAL Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os 

crimes de TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA, ENCONTRO UMA 

PENA TOTAL DEFINITIVA DE 09 (nove) ANOS, 06 (seis) MESES E 10 (dez) 

DIAS DE RECLUSÃO E 692 (seiscentos e noventa e dois) DIAS-MULTA, 

fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data 

do fato delituoso (21/12/2013), que deverá ser atualizado e recolhido na 

forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. A 

pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME FECHADO, tendo em 

conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do CP. Por fim, considerando 

o quantum da pena aplicada, NÃO há o que se falar em substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no artigo 

44, inciso I, ambos do CP, tampouco, suspensão da pena, com supedâneo 

no artigo 77, caput, do mesmo Estatuto Repressivo. Outrossim, em que 

pese o quantum da pena aplicada e o regime prisional imposto, constato 

que os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, considerando o 

caráter de ultima ratio, não restaram sobejamente comprovados nos autos, 

razão pela qual, CONCEDO ao réu o benefício de recorrer em liberdade. 

Oportunamente, ENCAMINHE-SE a droga apreendida para destruição, 

inclusive, eventuais amostras guardadas para contraprova, nos termos do 

artigo 72, da Lei nº 11.343/2006. No que tange às duas (02) pedrinhas 

pequenas de cor branca apreendidas às fls. 13, considerando que o réu 

Cleiton Costa de Oliveira, ao ser ouvido na fase policial, asseverou não se 
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tratar de ouro, DESTRUAM-SE, haja vista não ter nenhuma finalidade 

específica. Custas pelo acusado condenado, todavia, SUSPENDO a 

cobrança pelo prazo de cinco (05) anos, haja vista que está sendo 

assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, DETERMINO 

a SUSPENSÃO dos direitos políticos da condenada, enquanto durar os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de execução 

definitiva. Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta 

decisão, LANCE-SE o nome da ré no rol dos culpados (artigo 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal). Somente após o trânsito em julgado para 

ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA. Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, Por 

derradeiro, empós a expedição de guia de execução penal, REMETA-SE 

ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com a 

finalidade de ser juntada no executivo de pena tombado sob o Código 

Apolo nº 526967, para então ser reanalisada a possibilidade de constrição 

da liberdade do réu para fins de iniciar o cumprimento das reprimendas, 

devidamente unificadas. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

10 de agosto de 2018. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 3302-79.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Trata-se de executivo em que o reeducando, por meio de sua advogada, 

postulou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória (fls. 

257/261).

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido e requereu a expedição de novos mandados 

prisionais (fls. 263/264).

É o relato do necessário. Decido.

 O reeducando foi condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos 

de reclusão, sendo certo que a prescrição da pretensão executória, 

consoante art. 109, III, do CP, ocorre em 12 (doze) anos.

No caso dos autos, observo que o recuperando iniciou o cumprimento da 

pena em 01/06/2006 (fl. 53), contudo, desde novembro de 2006 (fl. 101), o 

recuperando deixou de cumprir as condições fixadas, não sendo mais 

encontrado, razão pela qual foi determinada sua prisão (fl. 166).

Portanto, considerando a pena aplicada ao reeducando e o lapso temporal 

decorrido desde a data da interrupção do cumprimento das condições 

(01/11/2006), não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Deste modo, indefiro o pedido e determino a expedição de novo mandado 

prisional e a inclusão do mesmo no sistema BNMP.

Aguarde-se o cumprimento da prisão no arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 214121 Nr: 5331-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER BORGES DOURADO ORMOND, 

REGINALDO DA SILVA ESPERANÇA, FRANCINEI DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 Vistos em correição,

RETIFIQUE-SE A DISTRIBUIÇÃO E A CAPA DOS AUTOS PARA CONSTAR 

QUE SE TRATA DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

 Apesar das laboriosas argumentações defensivas no tocante à(s) 

matéria(s) processual(is), tenho que a análise judicial do alegado demanda 

cognição ampla e mas profunda, razão pela qual a(s) rejeito neste 

momento.

 Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), nos termos do 

art. 410 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 30/01/2019, às 17 horas, devendo constar no 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que as 

alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

No tocante ao pedido de restituição das armas apreendidas à fl.12, 

verifico que o requerente apresentou documentos hábeis para comprovar 

a propriedade dos bens pleiteados, contudo, entendo que os referidos 

objetos ainda interessam ao deslinde da ação penal, que apura a prática 

de crime doloso contra a vida, razão pela qual, indefiro requerimento de 

fls. 234/235, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.

 Oportuno registrar que a destinação de todos os bens apreendidos será 

objeto de decisão quando da prolação da sentença de mérito.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 169677 Nr: 10708-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,

 Trata-se de procedimento sentenciado em que não houve destinação dos 

objetos apreendidos à fl.15.

 1 – CAMINHONETE.

Compulsando os autos, observo que o tempo de apreensão do veículo 

autoriza a conclusão de que existem tributos pendentes de pagamento, 

razão pela qual, não interessando mais o objeto ao feito em tela, determino 

a remessa da caminhonete para o Detran. Assinalo que a situação atual 

do bem se limita ao âmbito administrativo.

Consigno que o proprietário poderá retirar o automóvel diretamente por 

meio de liberação do DETRAN.

 2 - APARELHOS CELULARES.

Considando que a punibilidade foi extinta, determino a devoluçaõ dos 

aparelhos celulares apreendidos, devendo o réu ser intimado para 

retirá-los com cópia da nota fiscal, onde estiverem, em até 05 dias.

 Decorrido o lapso temporal, desde já, determino a destruição dos 

mesmos.

3 - DO DINHEIRO AREENDIDO.

Determino a devolução da quantia de R$ 31,85 (trinta e um reais e oitenta e 

cinco centavos), devendo o processado indicar em até 05 (cinco) dias os 

dados bancários para transferência. Caso continue em silêncio, desde já, 

determino que a quantia vinculada a este feito seja direcionada para a 

conta bancária desta comarca, existente para o recebimento das 

transações penais. Com as informações pelo sentenciado, expeça-se o 

necessário, tudo sem necessidade de novas decisões.

4 – DROGAS.

Determino a imediata destruição das mesmas, caso a autoridade policial já 

não tenha providenciado.

Comunique-se à diretoria e à autoridade policial para o necessário.

 Após, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 161212 Nr: 11653-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MIGUEL SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CÁSSIO MELLO 

- OAB:14.312-B/MT

 Vistos,
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Renato Miguel de Souza, conhecido por “Sauro” foi denunciado como 

incursos nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

 Segundo a inicial, o processado, no dia 26 de abril de 2013, por volta das 

17h 30 mim, Rua 42, n.1028, Jardim Acapulco, nesta Comarca, trazia 

consigo, para consumo de terceiros, 24,5g (vinte e quatro e cinco gramas) 

de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Por meio da decisão de fl.49, proferida em março de 2014, foi determinada 

a notificação do processado. Notificado (fl.88), o demandado apresentou 

a defesa preliminar às fls.81/84.

Durante a instrução, duas testemunhas e o réu foram inquiridos (fls. 

108/111). Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram oralmente 

as derradeiras argumentações, requerendo a absolvição do acusado (fl. 

108/108-v).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Consoante relatado, o procedimento em tela foi instaurado para apuração 

do crime de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo réu Renato Miguel 

de Souza.

 Analisando os elementos coletados durante a persecução penal, não 

encontro subsídios produzidos sob o crivo do contraditório aptos para 

uma condenação segura, pois, como bem salientado pelas partes, as 

provas judicializadas são frágeis e insuficientes para ensejar a 

procedência do pedido, razão pela qual a absolvição é medida que se 

impõe.

 Nesse sentido:

(APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 

RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA 

AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – 

DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in 

dúbio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando 

estiverem cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas. 

Havendo dúvidas insuperáveis acerca da autoria do delito, de rigor a 

absolvição da acusada com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. (Ap 

54450/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 

22/10/2018).

Diante disso, sem mais delongas, acrescentando as argumentações 

apresentadas pelo MPE e defesa como fundamentação aliunde, nos 

termos do art. 386, VII do CPP, julgo improcedente o pedido e ABSOLVO O 

ACUSADO RENATO MIGUEL DE SOUZA da imputação contida na 

Denúncia.

 Determino a destruição da droga apreendida (fl.17), caso tal medida já 

não tenha sido efetiva.

Determino, ainda, a devolução do valor apreendido com o processado, 

devendo o mesmo ser intimado por meio de seu advogado para, no prazo 

de cinco dias, informar os dados bancários para transferência. Caso fique 

em silêncio, desde já, determino que a quantia vinculada a este feito seja 

direcionada para a conta bancária desta comarca, existente para o 

recebimento das transações penais. Com as informações pelo 

sentenciado, expeça-se o necessário, tudo sem necessidade de novas 

decisões.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286460 Nr: 14247-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CARVALHO DE SOUZA, LUIS ANDRE 

AJALA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0, JULIO 

CESAR BRUM DE MATTOS - OAB:16.156-MT

 Vistos,

 Davi Carvalho de Souza e Luis André Ajala de Menezes foram 

denunciados como incursos nas sanções do art. 33, “caput” c/c art.40, VI 

e 35, “caput”, c/c art.40, VI, ambos da Lei 11.343/06, por fato ocorrido no 

dia 09 de julho de 2018.

Determinada a notificação (fls.77/78), os processados foram notificados 

(fl.81) e apresentaram as defesas (fls.83/84 e 85/94).

Entendendo que tem direito à liberdade, o segundo denunciado requereu a 

revogação de sua prisão, por intermédio de advogado.

Instado a manifestar, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito 

(fls.95/102).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 DO PEDIDO LIBERATÓRIO.

Atenta ao que foi produzido nos autos, não encontro fatos que autorizem 

a modificação da decisão que decretou a segregação preventiva, razão 

pela qual, reiterando integralmente a fundamentação anterior (fls. 53/57), 

mantenho a medida extrema e, respeitando o entendimento da douta 

defesa, indefiro o pedido liberatório de fls. 85/94.

DO PROCEDIMENTO.

 Consigno que as argumentações do acusado Luis André Ajala de 

Menezes se confundem com o mérito, razão pela qual serão analisadas 

em cognição exauriente.

Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 07/12/2018, às 15h 30min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação 

dos acusados.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências (URGENTE).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 287802 Nr: 15445-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Vistos,

 Anderson Assis foi denunciado como incursos nas sanções do art. 33, 

“caput”, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido no dia 02 de agosto de 2018.

Determinada a notificação (fl.48), o processado foi notificado (fl.87-v) e 

apresentou a defesa preliminar (fls.53/76).

Entendendo que tem direito à liberdade, o denunciado requereu a 

revogação de sua prisão, por intermédio de advogado.

Instado a manifestar, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito (fls.88/93).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 DO PEDIDO LIBERATÓRIO.

Atenta ao que foi produzido nos autos, não encontro fatos que autorizem 

a modificação da decisão que decretou a segregação preventiva, razão 

pela qual, reiterando integralmente a fundamentação anterior (fls. 37/39-v), 

mantenho a medida extrema e, respeitando o entendimento da douta 

defesa, indefiro o pedido liberatório de fls. 53/76.

DO PROCEDIMENTO.

 Consigno que as argumentações do acusado Anderson Assis se 

confundem com o mérito, razão pela qual serão analisadas em cognição 

exauriente.

Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 07/12/2018, às 16h 30min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação do 

acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências (URGENTE).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 226077 Nr: 15091-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0
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 Certifico que encaminho estes autos para intimação da defesa do 

reeducando para se manifestar no prazo de 05 dias, acerca do cálculo de 

pena acostado às fls. 202 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 291598 Nr: 18310-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDES MENDONÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Vistos,

Compulsando os autos, observo que o reeducando foi condenado ao 

cumprimento da pena definitiva total de 13 (treze) anos de reclusão em 

regime inicialmente fechado.

Diante disso, para efetivar a sentença já transitada em julgado, designo 

audiência admonitória para o dia 28 de janeiro de 2019, às 15h 15min., 

data a partir da qual o recuperando dará início ao cumprimento da 

reprimenda imposta, em regime inicial fechado.

 Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 182072 Nr: 24158-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DUARTE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 24158-83.2014.811.0055 – código 182072

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): VANDERLEI DUARTE DE JESUS

INTIMANDO: Réu(s): VANDERLEI DUARTE DE JESUS, Rg: 1557542-0 SSP 

MT Filiação: Jose Lucio de Jesus e Jucineia Maria Duarte, data de 

nascimento: 05/06/1985, brasileiro(a), natural de Tangará da serra-MT, 

casado(a), borracheiro, Endereço: ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO OU 

DESCONHECIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

SENTENÇA: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Vanderlei Duarte de Jesus, já qualificado 

nos autos, nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal. (...) 

Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) 

anos de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao 

pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica 

do condenado, ARBITRO em 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa em 

um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso 

(17/12/2014), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo 

previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.Considerando o NÃO 

reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME 

INICIAL ABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP. Pelos 

mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, 

incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de 

direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os 

requisitos legais dos artigos 44 (inciso III) e 77 (inciso II), ambos do CP. 

Outrossim, considerando o quantum da pena aplicada, bem como o regime 

prisional imposto, CONCEDO ao réu o direito de RECORRER EM LIBERDADE 

do presente decisum. Custas pelo acusado, na forma da lei, 

observando-se que, neste caso, está sendo assistido pela Defensoria 

Pública, razão pela qual, ficará SUSPENSA a exigibilidade pelo prazo legal. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando 

sobre a suspensão ventilada. Também após o trânsito em julgado, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional 

e Estadual de Identificação. Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito 

em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados 

(artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). Somente após o trânsito 

em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução 

DEFINITIVA. Após o cumprimento de todas as determinações constantes 

da presente sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 6 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 295321 Nr: 21294-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE VERNAL SALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clari José Stuani - 

OAB:21949/O

 Autos nº: 21294-33.2018.811.0055

Código Apolo nº: 295321.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 30 de janeiro de 2019, às 14:00 horas, para oitiva da 

testemunha de defesa Maristella Aparecida Correa, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161557 Nr: 12264-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CHAMMAS FILHO - 

OAB:220.502, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, FELIPE 

TORRES MARCHIORI - OAB:325.185, NATALIA REGINA SGALLA - 

OAB:332.495-SP, RAFAEL GOMES ANASTACIO - OAB:320.579, 

THIAGO GOMES ANASTACIO - OAB:273400, VITORIA CHAMMAS 

VARELA ALVES - OAB:205.014-E

 Ex positis, em consonância à manifestação ministerial (fls. 254/255 verso) 

DECLARO, EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré Maria Aparecida de Souza 

Cruz devidamente qualificada nos autos, tendo em vista a ocorrência da 

prescrição do delito a ela cominado, conforme disposto no artigo 107, IV 

c/c artigo 109, V do Código Penal.1)Transitada em julgado a presente 

sentença de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as 
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devidas baixas na distribuição e no relatório. 2)Tratando-se de sentença 

extintiva da punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal da ré, 

bastando a de seu defensor, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT.3)Como se 

trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos equivalem à 

absolvição, fica a ré isenta do pagamento das custas processuais e do 

lançamento de seu nome no rol dos culpados.4)NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. 5)Havendo objetos apreendidos, 

PROCEDAM-SE à destinação conforme preceituam as normas da 

CNGC.6)Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 14 de novembro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CONTATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001612-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAINE LIMA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000540-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANDRADE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011433-52.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BELEM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/01/2019, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000314-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ARRUDA SANTANA DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNA PIRES PINTO OAB - PR77007 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS OAB - SP0340927A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que ante ao exíguo espaço de tempo para citação da parte 

promovida ACE SEGURADORA S.A. e a realização da audiência 

designada para o dia 05/12/2018, não havendo tempo hábil para 

realização da diligência, encaminho os autos ao conciliador para 

redesignação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO HENRIQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/01/2019, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO(A))
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ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FERREIRA 18701592840 (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

RODRIGO NERI DE MATOS (TESTEMUNHA)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/12/2018, às 17h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio OAB - MT0012976A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AURICELIA SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002079-54.2018.8.11.0055 Autor (a): Auricelia Silva de Freitas 

Ré (u): Banco Bradescard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Inicialmente, embora a autora não tenha comparecido 

em audiência de conciliação (cf. ID n. 16476715), se mostra possível a 

resolução da contenda com a prova já produzida nos autos, situação que 

melhor se adequa ao princípio da primazia do julgamento de mérito (cf. art. 

4º c/c art. 6º do CPC). Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor total de R$ 274,98 (duzentos e setenta e quatro 

reais e noventa e oito centavos), como prova certidão de restrição anexa 

à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter nenhuma relação jurídica com 

a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores 

se mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem 

moral. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) 

a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes, bem como há juntada de cópia de documentos pessoais 

entregues na contratação com assinatura semelhante aos juntados com a 

petição inicial. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Consigno que é desnecessária a produção de prova pericial para analisar 

a equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e na contestação pela parte ré, uma vez que estas são semelhantes 

a olho nu. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. 

do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora[5], na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora 

e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé 

daquela, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 
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Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001347-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAELY RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MILENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA OAB - MT20018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 8010622-92.2016.811.0055 – 

PJe RECLAMAÇÃO Data e Horário: 22 de novembro de 2018, 13h30(MT) 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. ANGELO JUDAI JUNIOR Reclamado: 

ADELMO JOSÉ DA SILVA Advogado: Dr. CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a 

presença do reclamado acompanhado de seu advogado, e da testemunha 

JOSÉ OSMAR ALVES. Ausente o reclamante e seu patrono, apesar de 

devidamente intimados. O MM. Juiz aguardou por mais de 30 minutos a 

chegada do reclamante e seu patrono, conforme recomenda o Provimento 

nº 14/2007-CGJ, porém não houve o comparecimento. Conciliação 

prejudicada. O reclamado requereu a extinção do feito, em razão da 

ausência do reclamante. DELIBERAÇÕES Em seguida, o MM. Juiz proferiu 

a seguinte decisão: Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o 

reclamante foi devidamente intimado para a presente audiência, assim 

como seu i. patrono, conforme se verifica pelo termo de audiência 

anexado no ID 14909813. Não obstante, o reclamante não compareceu ao 

ato, tampouco seu i. patrono, sendo, pois o caso de aplicação do disposto 

no art. 51, I, c.c. § 1º, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, com supedâneo no 

art. 51, I, § 1º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução de mérito. Condeno o reclamante no pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, cuja 

cobrança, no entanto, fica suspensa em razão do deferimento dos 

benefícios da Justiça Gratuita ao reclamante nestes autos. Publicada em 

audiência. Registre-se e Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Nada mais. Encerro o presente. (audiência encerrada às 14h10) ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS 

Advogado ADELMO JOSÉ DA SILVA Reclamado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ELIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000846-56.2017.8.11.0055 Reclamante: SEBASTIAO ELIAS PEREIRA 

Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Da análise do caso trazido à apreciação, 

depreende-se que não há necessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com as provas documentais 

pertinentes à formação do convencimento do julgador, dispensando, pois, 

maiores ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do pedido. O autor 

afirma em sua inicial que foi cliente da empresa ré, sobre o Nº 65 9961 

4159 por vários anos pagando as faturas no valor mensal na média de R$ 

40,00. Entretanto, afirma que em 19 de janeiro de 2017, contratou com a 

empresa ré um novo pacote de ligações e internet, pois estava com um 

pacote que não atendia suas necessidades. O plano seria o denominado 
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Vivo Controle 1,5GB de internet e 50 Minutos de ligação, no valor de R$ 

49,99. Aduz que sua primeira fatura veio no dia 10/01/2017 com o valor de 

R$ 263,92, muito além do contratado e, ainda, com um cadastro de número 

diferente do seu, qual seja, número 65-9987-1109. Relata que procurou a 

empresa para obter esclarecimento sobre o valor da fatura como também 

quem mais utilizava seu plano sem seu consentimento, porém, a empresa 

não esclareceu os fatos, mas lhe prometeu retificar a fatura. Em seguida, 

afirma que além de não cumprir com o contrato de adesão, veio a emitir 

uma fatura de R$138,54 de fevereiro para vencimento em março, com o 

mesmo número desconhecido na fatura. Afirma que buscou a ré 

questionando sobre o valor da fatura, onde adimpliu o valor de R$ 51,43 

referente ao mês de março e aguardou as outras faturas de janeiro e 

fevereiro serem reenviadas de modo correto. Aduz que não bastando 

todo o transtorno de várias idas até a loja da Vivo, em abril de 2017 teve 

sua linha bloqueada tanto para fazer como para receber ligações. Diante 

dos fatos relatados promoveu a presente ação requerendo indenização 

por danos morais na monta de R$ 10.000,00. A parte promovida em sua 

defesa requer a improcedência da demanda alegando ausência de culpa 

da empresa Requerida afirmando que a linha em comento foi bloqueada 

por falta de pagamento e o autor não junta comprovantes de pagamento. 

Afirma que com o atraso dos pagamentos ocasiona no bloqueio do 

terminal até a rescisão do Contrato telefônico sendo esta uma 

determinação da Agência Nacional de Telecomunicação. Aduz a ausência 

de provas dos fatos constitutivos do direito Autoral e a inexistência do 

dano material. Pois bem, verifica-se que a relação jurídica entre as partes 

é advinda de prestação de serviços, estando sujeita sim aos ditames da 

legislação do Consumidor. Verifico que razão assiste ao promovente, pois, 

demonstrou de forma analítica a celeuma a que fora submetido pela 

promovida, tanto pelas insistentes cobranças de faturas a maiores do 

contratado, quanto na suspensão do serviço de forma indevida por parte 

da promovida. Com a edição do Código de Defesa do Consumidor 

extirpou-se o entendimento anterior de que não poderia o Judiciário intervir 

nos negócios jurídicos, permitindo um controle maior sobre os abusos 

eventualmente cometidos. O insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR 

pondera: “A evolução dos tempos e as realidades que cercam as 

atividades econômicas estavam a reclamar pensamento diverso daquele 

insculpido como dogma da vontade sobre tudo aquilo que foi ajustado 

pelas partes contratantes. E o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/90), no que respeita aos aspectos contratuais da proteção ao 

consumidor, rompeu com a tradição do direito privado, cujas bases estão 

assentadas no liberalismo que reinava na época das grandes 

codificações européias do Século XIX, para relativizar o princípio de 

intangibilidade do conteúdo do contrato, alterando sobremodo a regra 

milenar expressa pelo brocardo ‘pacta sunt servanda’ a enfatizar o 

princípio da conservação do contrato.” (Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, pág. 273). In casu, resta perfeitamente caracterizada a 

condição do reclamante como consumidor e da empresa reclamada como 

fornecedora, nos ditames dos arts. 2º e 3º do CDC. Resta demonstrado 

nos autos a falha na prestação do serviço por parte da promovida que 

bloqueou inadvertidamente a linha telefônica pertencente ao promovente, 

causando ao mesmo, indubitavelmente, danos. A responsabilidade civil é 

uma das fontes das obrigações, importando no dever de ressarcir o 

prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, 

que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a 

obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927, do Código Civil de 

2002. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, 

desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui 

natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências 

da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 

demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o 

denominado dano moral puro. Situação esta que decorre do fato do 

postulante não ter o serviço disponibilizado de forma adequada, apesar 

dos inúmeros pedidos administrativos realizados. O art. 186 do Código Civil 

preceitua que: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Igualmente, o art. 927 do diploma 

legal precitado estabelece que: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo; hipóteses de incidência 

estas que se aplicam aos fatos descritos na exordial. Assim, comprovada 

a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa ré 

pela negligência na prestação dos serviços aos seus clientes, conduta 

abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a esta, mesmo os de 

ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. Nesse sentido 

são os arestos trazidos à colação a seguir: RECURSO INOMINADO: 

0002961-60.2015.8.16.0132 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

PEABIRU RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: GILSON 

CORDEIRO DOS SANTOS RELATORA: MANUELA TALLÃO BENKE 

RECURSO INOMINADO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS 

QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE EM 

NÃO PROVIDENCIAR A EMISSÃO DE NOVO CRV. DESCABIMENTO. 

COMPETÊNCIA DA REQUERIDA EM PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME. 

ARTIGO 9.º DA RESOLUÇÃO N.º 320/09. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

FIXADO EM R$3.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. MULTA DIÁRIA 

FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

MINORAÇÃO INDEVIDA. VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA 

ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I. Relatório em sessão. II. Passo ao voto. Preliminarmente, no tocante ao 

pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se que não estão 

presentes os requisitos autorizadores, eis que não se vislumbra 

possibilidade de dano irreparável ao recorrente (art. 43 da Lei 9099/95), 

pelo que nego efeito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o 

recurso deve ser conhecido. No mérito, a sentença recorrida deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos, na forma do que preceitua o art. 

46 da Lei 9.099/95. Restou incontroverso nos autos que a motocicleta 

ainda constava na certidão do Detran com alienação fiduciária pelo banco 

réu, mesmo tendo a parte autora quitado o contrato (fato não impugnado 

pelo réu), descumprindo assim o previsto no artigo 9.º da Resolução n.º 

320 do CONTRAN, que prevê o prazo máximo de 10 dias para realização 

da baixa do gravame após a quitação do veículo. Inclusive, conforme o 

documento juntado pelo recorrente em grau recursal (mov. 6.2), a baixa só 

veio a ocorrer recentemente, em 29/04/2016: A alegação de 

impossibilidade de proceder a baixa do gravame ante a conduta do 

reclamante em não providenciar a emissão de novo CRV não prospera, 

vez que, com a quitação do contrato, as financeiras devem proceder de 

imediato a baixa, através do SNG - Sistema Nacional de Gravame. O valor 

fixado por sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 

? três mil reais) deve ser mantido, porque fixado segundo o prudente 

arbítrio do Juiz, que observou as circunstâncias do caso em concreto, em 

especial, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto à 

imposição da multa por obrigação de fazer, não há irregularidade, tendo 

ela fundamento no art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil. O valor 

arbitrado (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) não é diário e sim corresponde a 

uma penalidade única que incidirá no caso de descumprimento da 

obrigação no prazo de dois dias, não sendo excessivo, considerando-se 

que o reclamado é um banco e que a multa tem de ser expressiva para 

criar o efeito coercitivo da sanção aplicada. E por fim, considerando que a 

baixa do gravame é realizada através de um sistema operacional (SNG ? 

Sistema Nacional de Gravame), não se vislumbra que o prazo de dois dias 

seja exíguo. III. Dispositivo. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, 

por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 

Restando vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação. Custas nos 

moldes da Lei Estadual nº 18.413/14. O julgamento foi presidido pelo 

Senhora Juíza Manuela Tallão Benke (com voto), e dele participaram os 

Senhores Juízes Camila Henning Salmoria e Marcelo de Resende 

Castanho. Curitiba, 09 de junho de 2016. MANUELA TALLÃO BENKE Juíza 

Relatora (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002961-60.2015.8.16.0132/0 - 

Peabiru - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - J. 09.06.2016). No tocante à 

fixação do valor a título de danos morais, pedido pelo autor no valor de R$ 

10.000,00, tenho que referido requerimento deve ser acolhido 

parcialmente. Na fixação do quantum, deve-se considerar, além da 

posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o grau 

de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. O valor estimado e pedido 

pelo reclamante se mostra exagerado, merecendo reavaliação. Para 

fixação do quantum, atento às diretrizes acima alinhadas e o valor 

lançado, concluo que o valor equivalente a R$ 4.000,00 se mostra 

suficiente para os fins a que se propõe a indenização. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 
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PEDIDO contido na inicial, para: a) Condenar a promovida TELEFÔNICA 

BRASIL S/A a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ); Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001605-83.2018.8.11.0055 Autor (a): Edjanio Teotonio da Silva 

Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

16365718). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14913955), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. K. (REQUERENTE)

A. K. K. (REQUERENTE)

T. K. (REQUERENTE)

L. K. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (REQUERIDO)

C. D. P. D. F. D. B. D. B. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada por Eunice 

Gonzaga. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 

abril de 2018, INTIMO o Advogado ROGÉRIO PERES BANDEIRA, OAB/MT 

17.523 para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SUELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - 345.856.801-87 

(REPRESENTANTE)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDESON DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001502-76.2018.8.11.0055 Autor (a): Edeson de Almeida 

Mendes Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida 

total no valor de R$ 342,30 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 321 de 818



FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Ademais, o próprio autor confirma a 

contratação da empresa ré no ano de 2014 (justamente o período das 

negativações), conforme ata de audiência de conciliação. Outrossim, 

embora intimada, a parte autora não apresentou impugnação aos termos 

da contestação, fato que reforça a verossimilhança das alegações da 

empresa ré. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência de 

contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência 

de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré[5]. Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem 

como demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a 

procedência do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida 

ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a parte autora ao 

pagamento das faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 342,30 

(trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), com correção 

monetária pelo INPC desde a data do respectivo vencimento e juros 

simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condená-la ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. Extingue-se o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JESIANE AGUILERA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000422-77.2018.8.11.0055 Autor (a): Erica Jeisane Aguilera da 

Conceição Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

1473954). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14431609), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 14 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 10001411-48.2018.8.11.0055 Autor (a): Ana Paula Gonçalves de 

Jesus Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

15040246). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 
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intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 14634617), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 14 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SMOLARSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1002047-49.2018.8.11.0055 Autor(a): EDIVALDO MARQUES DA SILVA 

Ré: E. SANTOS OLIVEIRA - ME PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 05 de novembro de 2018 (Id. n. 

16322710), apesar de ter sido cientificado da existência da ação (cf. Id n. 

15372429) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré E. 

SANTOS OLIVEIRA - ME. A revelia é ato processual que produz vários 

efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela 

parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a 

revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, 

não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou 

comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações do 

autor, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

na forma do art. 344 do CPC. Pois bem. O autor afirma que no dia 

30/01/2017, o Requerente contratou os serviços do Requerido, 

consistente na perfuração de poço artesiano, pagando a entrada cobrada 

por este último, no valor de R$ 5.212,00 (cinco mil duzentos e doze reais). 

Afirma que embora tenha efetuado o pagamento de referido montante, que 

o Requerido não compareceu a residência do Requerente para realizar o 

serviço, apesar de insistentes cobranças neste sentido, inclusive de seus 

patronos. Ainda, aduz que mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses da 

contratação do serviço, o Requerido não prestou o serviço, tampouco 

devolveu o valor pago pelo Requerente, tendo o Requerente que contratar 

outro profissional para lhe prestar o serviço pretendido. Requer com a 

presente ação seja o promovido compelido a pagar/reembolsar o 

Requerente o montante atualizado de R$ 6.454,75 (seis mil quatrocentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da revelia, somada aos documentos 

constantes dos autos, implicam procedência do pedido, impondo-se a 

parte ré o pagamento dos danos materiais suportados pelo autor no 

montante de R$ 5.212,00 (cinco mil duzentos e doze reais). Por fim, 

entendo improcedente o pleito de indenização por danos materiais com 

lastro em contrato de honorários contratuais, uma vez que é vedada a 

fixação de honorários advocatícios nessa fase processual no âmbito dos 

Juizados Especiais (cf. art. 55 da Lei n. 9.099/95). Assim, se houvesse 

fixação de honorários na forma de condenação por danos materiais 

haveria transmudação indevida da natureza jurídica do instituto e 

consequentemente violação do citado dispositivo legal. Ademais, é 

importante mencionar que a contratação de advogados para propositura 

de ações no valor de alçada dos Juizados Especiais é uma faculdade, não 

podendo esse ônus ser direcionado ao réu sob o argumento de se tratar 

de um dano material correlato à tutela do bem pretendido. Entrementes, 

não vislumbro no presente caso qualquer fato que possa ter causado 

danos morais a parte autora. Entende o E. Superior Tribunal de Justiça que 

mero inadimplemento contratual não implica em danos morais, uma vez que 

tal situação encontra-se no campo dos chamados “meros 

aborrecimentos”[5][6][7]. Assim, por mais que o fato narrado na inicial 

tenha causado incomodo, tal feito jamais não ultrapassou o que a doutrina 

e jurisprudência convencionou chamar de “mero aborrecimento”, situação 

inapta a gerar dever de reparar. Neste sentido colhe-se julgado do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - TESE DE 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros dissabores e aborrecimentos 

corriqueiros decorrentes de uma relação contratual conturbada não 

ensejam necessariamente o dever de indenizar. No caso dos autos, a 

situação não ultrapassa meros incômodos inerentes à vida cotidiana 

sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera pessoal. (Ap 

16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no original). 

Neste ínterim, entendo procedente o pedido de reparação do dano material 

suportado pela parte autora, vez que comprovado materialmente, porém 

inexistentes danos materiais a serem compensados. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino por julgar PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.212,00 (cinco mil duzentos 

e doze reais) a titulo de danos materiais, acrescidos de juros de mora 

(simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso e 
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correção monetária pelo INPC a incidir da data do inadimplemento de cada 

parcela. Por consequência, opino por julgar extinto o feito com julgamento 

de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 20 de novembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] 3. O simples inadimplemento contratual não gera, em 

regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, 

envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, 

sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável. No 

caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a 

tornar justificável essa reparação. "Não cabe indenização por dano moral 

quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem 

humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 

1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016) [6] [...] 2. O mero inadimplemento 

contratual não caracteriza dano moral. Precedentes. [...]~(AgRg no AREsp 

337.335/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016) [7] [...] 1. A 

jurisprudência consolidada nesta Corte Superior permeia-se no sentido de 

que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar 

dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado 

como hipótese de dissabor do cotidiano, razão pela qual o entendimento 

perfilhado pela Corte de origem se coaduna com o posicionamento 

adotado por esta Casa. [...] (AgRg no AREsp 362.136/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILELLA BONZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000964-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RIBEIRO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000964-32.2017.8.11.0055 Autor: FABIANE RIBEIRO PORTO 

Réu: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Trata-se, na espécie, 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por 

FABIANE RIBEIRO PORTO em desfavor de SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO – SAMAE. A autora afirma em sua inicial 

que possui um imóvel localizado na Rua Antelmo Wenceslau Martinelli, S/N, 

Lote 05, Quadra 11, Bairro Vila Alta, na cidade de Tangará da Serra/MT, 

CEP 78300-000, que possui a Unidade Consumidora sob nº. 24.995.020 e 

que fora surpreendida com Auto de Infração nº. 0000217, com uma multa, 

referente a suposta violação, retirada ou danificação de hidrômetros ou 

limitador de consumo, sendo hidrômetro invertido, no valor desproporcional 

e exorbitante de R$ 1.044,40 (um mil e quarenta e quatro reais e quarenta 

centavos). Requer seja acolhido o pedido de declaração da 

desconstituição da fatura do mês de Agosto/2017, para que a requerente 

pague apenas o consumo do mês, no valor de R$ 34,79 (trinta e quatro 

reais e setenta e nove centavos), bem como declarar a inexistência do 

débito da cobrança da multa referente ao Auto de Infração nº 0000217, no 

valor exorbitante de R$ 1.044,40 (um mil, quarenta e quatro reais e 

quarenta centavos), além de indenização por danos morais. A empresa 

promovida aduz em sua defesa a cobrança é devida visto que foi 

verificado que o hidrômetro da residência estava “virado”, ou seja, ele 

estava invertido com a leitura retrocedendo, o que constitui grave infração 

prevista na Lei 1.618/2000 e alterada recentemente pela Lei 4.755/2017, 

juntando aos autos fotos que comprovam a fraude no hidrômetro. 

Requerendo assim, a revogação da antecipação de tutela deferida nos 

autos e a improcedência da ação. A autora impugna a contestação 

apresentada. Pois bem. Com efeito, depreende-se dos documentos 

juntados ao processo que a empresa promovida constatou que o 

hidrômetro estava “virado”, ou seja, ele estava invertido com a leitura 

retrocedendo, o que constitui grave infração prevista na Lei 1.618/2000 e 

alterada recentemente pela Lei 4.755/2017. Desta forma, diante de todos 

os documentos acostados aos autos e, considerando que a promovente 

não conseguiu demonstrar a irregularidade na cobrança, tem-se como 

devida a cobrança referente a OS n. 2.144.020 realizada pela Autarquia 

reclamada, não havendo se falar em irregularidades. Ademais disso, a E. 

Quarta Câmara Cívil do E. Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de 

Apelação número 132590/2012, classe CNJ-198, Comarca de 

Rondonópolis, Apelante: Marilúcia Santin e Apelado: SANEAR – Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis, assim decidiu em 16.09.2014: 

“verbis”: “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEVEDOR INADIMPLENTE – 

POSSIBILIDADE – ATO REVESTIDO DE LEGALIDADE – DEVER DE 

INDENIZAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A interrupção 

do fornecimento do serviço decorrente da inadimplência do consumidor, 

não constitui ato ilícito capas de ensejar a obrigação de indenizar os 
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danos morais.” Desse modo, de tudo o que foi exposto, não foi possível 

verificar qualquer ato praticado pela Autarquia que pudesse ser 

caracterizado como ilegal a ensejar danos morais na forma pleiteada pela 

Autora. Ao contrário, em meu sentir, toda a ação praticada pela promovida 

foi devidamente fundamentada na legislação em vigor. A jurisprudência é 

neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

CORSAN. VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO. DANOS 

MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. 

AUSENTE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. 

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 1. Cabia à autora demonstrar fatos 

constitutivos de seu direito, conforme determina art. 333 , I do Código de 

Processo Civil , ônus o qual não se desincumbiu. 2. Não há nos autos 

qualquer prova cabal no sentido de demonstrar qualquer atitude ilícita da 

demandada que tenha ocasionado danos à demandante. 3. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, à luz do art. 46 da lei 9.099 /95. 

RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005063524, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 09/10/2014). Desse modo, entendo a autarquia não está obrigada a 

efetuar nenhum pagamento a título de dano moral, tampouco deve ser a 

fatura de consumo desconstituída pois perfeitamente devidas. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contidos na inicial e, como consequência, revogo a medida 

liminar concedida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de novembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO REPRESENTCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1001674-18.2018.8.11.0055 Autor (a): Pellizzeri & Nunes Ltda. – 

ME Ré (u): Cleberson Adriano Cordeiro Representações Eireli- ME 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a desistência do 

feito (cf. ID n. 16459118). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se 

que à parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na 

dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a 

prolação da sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do 

FONAJE[2], este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde 

que não se trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. 

Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada 

pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 13 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ALVES SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002346-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS NETO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 
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patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-21.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO CAMOZZI OAB - GO5020 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO RODARTE CAMOZZI OAB - GO0018727A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o executado manifestou expressamente que se 

valeria da prerrogativa de apresentação de embargos no prazo legal e 

tendo em vista que, conforme consignado expressamente na decisão do 

ID 15823676, o prazo flui a partir da data do depósito (Enunciado n. 156 do 

FONAJE), antes de deliberar sobre ao pedido do ID 16219674, aguarde-se 

o decurso do prazo de embargos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

tornem os autos conclusos para análise do pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRANCISCA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES CANDIDA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. No pedido do ID 16469083 o reclamado informa que efetuou o 

pagamento referente ao acordo entabulado entre as partes. Contudo, não 

há nenhum acordo juntado aos autos. Assim, intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 dias, juntar o acordo em questão, a fim de que possa 

haver deliberação judicial, ou para que formulem requerimentos de 

interesse, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar a respeito dos 

documentos juntados no id 16073004, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO EMILIO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16521301. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema SIEL. Considerando foi 

localizado endereço diverso dos informados nos autos (extratos anexos), 

cite-se da presente ação, designando-se nova data para audiência de 

conciliação. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARILENE BALDIN BRUNETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA HIMMELSTEIN CAPELHUCHNIK OAB - SP345203 (ADVOGADO(A))
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CRISTIANE RODRIGUES OAB - SP304054 (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 7149-89.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA ME ARROZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado, para se manifestar 

em relação a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 34.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002540-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ALMEIDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação de indenização por 

danos morais e materiais postulando liminarmente que seja determinado às 

reclamadas que suspendam os descontos efetuados em seu benefício 

previdenciário, alegando que não contratou o empréstimo descrito na 

inicial. Decido. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pela reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de relação jurídica e o indevido desconto 

mensal de valores no benefício previdenciário da reclamante. O periculum 

in mora evidencia-se pelo fato de que a reclamante está tendo parte do 

seu benefício descontado, o que certamente está lhe acarretando 

prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade da concessão da 

tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está, portanto, configurado na alta probabilidade de declaração 

de inexistência de relação jurídica e o indevido desconto no benefício 

previdenciário da reclamante. O periculum in mora, por sua vez, é 

facilmente visualizado nos prejuízos decorrentes da continuidade dos 

descontos em seu benefício. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, o 

desconto de valores em seu benefício previdenciário se monstra indevido. 

Levando em consideração o grande número de empréstimos consignados 

em benefícios previdenciários realizados por bancos e empresas, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência da negociação e da pendência do débito, 

se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada. Por fim, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Saliento que, embora não seja necessário o depósito da quantia 

creditada na conta da reclamante para o deferimento da liminar, a 

restituição do valor que a própria reclamante confessa ter utilizado será 

objeto de deliberação oportuna, caso haja requerimento da empresa 

reclamada nesse sentido. Com essas razões, presentes os requisitos do 

art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

tutela de urgência para o fim de determinar que os reclamados suspendam 

os descontos efetuados no benefício previdenciário da reclamante (nº 

1593345299), abstendo-se de debitar as parcelas do empréstimo na conta 

bancária da reclamante (conta nº 013.00021768-5, agência 2086, Caixa 

Econômica Federal) referente ao benefício de sua titularidade, sob pena 

de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada desconto promovido em 

desobediência à presente decisão, até o valor máximo de 40 salários 

mínimos. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 21 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA BEZERRA LOBO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que o reclamado restabeleça seu 

benefício previdenciário, ao argumento de que completou 18 anos no dia 

12.6.2018, no entanto, está cursando ensino superior, devendo o 

benefício se estender até complementar 24 anos. Decido. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade da concessão da 

tutela antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente 

ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre 

consignar que é possível o controle jurisdicional sobre atos 

administrativos, inclusive no que tange ao mérito do ato, desde que 

estejam presentes motivos suficientemente fortes e que infirmem a 

conclusão obtida pelo agente administrativo. Perfilhamos o entendimento 

de que é necessário ampliar-se a possibilidade de controle jurisdicional 

sobre o ato administrativo, como forma de conter eventuais ações 

arbitrárias do Poder Público, ainda que estejam sob o rótulo de atos 

discricionários. Isso porque, embora discricionário, o ato administrativo 

não pode esconder eventual ilegalidade ou abuso de poder. Por isso, 

considera-se possível o controle jurisdicional sobre todos os elementos 

essenciais do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e 

objeto), à luz dos princípios que informam a atuação da Administração 

Pública, notadamente os previstos no artigo 37 da Constituição da 

República (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o controle da 

realidade (existência e suficiência) e razoabilidade (adequação, 

compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato administrativo, ou 

seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para que haja devida e 

acertada incursão no mérito administrativo, a fim de examinar a estrita 

conveniência e oportunidade da conduta administrativa, é necessário que 

a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em juízo de cognição 

sumária não restou demonstrado. Na situação em comento, a reclamante 

informa que a reclamada agiu com ilegalidade na medida em que cessou 

seu benefício de pensão por morte ao completar 18 anos. Ocorre que na 

data do óbito do segurado não havia lei prevendo o pagamento de pensão 

por morte a filho universitário até os 24 anos, conforme pretende a 

reclamante. Conforme o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal 

de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 340, “A lei aplicável à 

concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data 

do óbito do segurado”. Pelo documento juntado no Id 15727204 é possível 

vislumbrar que o segurado faleceu no ano de 2011, data em que tinha 

vigência a Lei Complementar 231/2005, que estabelecia, em seu art. 85: 

Art. 87 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar: I 

- vitalícia: (...) II - temporária: a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) 

anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (...)” (grifos) 

Verifica-se, neste ponto, que a Lei vigente na data do óbito do segurado 

assegurava à reclamante o direito à percepção do benefício até os 18 

anos completos, não até os 24 anos conforme pretende. Nesse sentido, 

não se verifica nenhuma ilegalidade cometida pelo reclamado ao cessar o 

pagamento do benefício A jurisprudência tem o firme entendimento no 

sentido de que é inadmissível o restabelecimento de pensão morte para 

filho universitário até os 24 anos sem previsão legal expressa: 

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – NETO - UNIVERSITÁRIO - 

POSTULAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – Servidora falecida no ano de 

2001 – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a 

Lei complementar n.º 180/78, vigente na data do óbito do segurado 

Inteligência da Súmula n.º 340 do E. Superior Tribunal de Justiça 

Inaplicabilidade da Lei n.º 1.012/07 Lei n.º 9.717/98 que não alterou o rol 

de beneficiários da Lei Complementar n.º 180/78 Preenchendo o apelado 

os requisitos constantes do artigo 153, parágrafo único e artigo 147, § 2º, 

ambos da Lei Complementar nº 180/78, tem ele direito à sua reinclusão 

para o pagamento da pensão por morte Precedente desta E. Corte.– 

Procedência mantida – Honorários recursais arbitrados. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS - TEMA 810 STF – Juros e correção monetária – Condenações 

decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – 

Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e 

correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo 

STF, no RE 870.947/SE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP; Apelação 1021236-02.2018.8.26.0053; Relator (a): 

Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - 

Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018) (grifos) 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. JABOTICABAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. Pensão por 

morte. Pretensão de restabelecimento de benefício previdenciário. 

Impossibilidade. Legislação municipal que não prevê o direito à pensão até 

os 24 anos, se universitário. Inexistência de legislação federal que 

estabeleça a continuidade da pensão até a idade de 24 anos. Inviável a 

interpretação extensiva de dependência para fins previdenciários. 

Improcedência da ação. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 

1006222-74.2017.8.26.0291; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão 

Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal - 2ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018) (grifos) 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela ausência de probabilidade de êxito na demanda. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a 

tutela de urgência almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA OAB - MT20018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 8010622-92.2016.811.0055 – 

PJe RECLAMAÇÃO Data e Horário: 22 de novembro de 2018, 13h30(MT) 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. ANGELO JUDAI JUNIOR Reclamado: 

ADELMO JOSÉ DA SILVA Advogado: Dr. CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a 

presença do reclamado acompanhado de seu advogado, e da testemunha 

JOSÉ OSMAR ALVES. Ausente o reclamante e seu patrono, apesar de 

devidamente intimados. O MM. Juiz aguardou por mais de 30 minutos a 

chegada do reclamante e seu patrono, conforme recomenda o Provimento 

nº 14/2007-CGJ, porém não houve o comparecimento. Conciliação 

prejudicada. O reclamado requereu a extinção do feito, em razão da 

ausência do reclamante. DELIBERAÇÕES Em seguida, o MM. Juiz proferiu 

a seguinte decisão: Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o 

reclamante foi devidamente intimado para a presente audiência, assim 

como seu i. patrono, conforme se verifica pelo termo de audiência 

anexado no ID 14909813. Não obstante, o reclamante não compareceu ao 

ato, tampouco seu i. patrono, sendo, pois o caso de aplicação do disposto 

no art. 51, I, c.c. § 1º, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, com supedâneo no 

art. 51, I, § 1º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução de mérito. Condeno o reclamante no pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, cuja 

cobrança, no entanto, fica suspensa em razão do deferimento dos 

benefícios da Justiça Gratuita ao reclamante nestes autos. Publicada em 

audiência. Registre-se e Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Nada mais. Encerro o presente. (audiência encerrada às 14h10) ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS 

Advogado ADELMO JOSÉ DA SILVA Reclamado

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000607-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para apresentar as contrarrazões 

ao recurso de apelação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000096-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PIVETTA FERRARIN (EXEQUENTE)

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIRIA FYDRISZEWSKI (EXECUTADO)

ARLINDO LUIZ FYDRISZEWSKI (EXECUTADO)

ARNILDO FYDRISZEWSKI (EXECUTADO)

RODRIGO MARCELO PASQUALLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora e os litisdenunciantes para, querendo, 

manifestarem em 10 (dez) dias, sobre a contestação ID 12967002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002796-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para se manifestar sobre o laudo 

pericial anexado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001896-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH VALENTE MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para se manifestar sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002996-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HILARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo nº 1002996-74.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Maria Hilario da Silva. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado(a) obrigatório(a), narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 3289372 

determinando a realização antecipada de perícia médica. O requerido 

apresentou contestação (Id 4480871) sustentando que a parte autora não 

cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. Perícia médica 

apresentada no Id 14656892. Intimado, o INSS manifestou deu ciência 

quanto ao laudo pericial no Id 14832070. A parte autora, por sua vez, 

manifestou no Id 15379441 reiterando o pedido de tutela antecipada para 

fins de concessão do benefício de auxílio doença pelo prazo mínimo de 

cinco anos. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. No que 

atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedido o benefício de 

auxílio doença à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91. 

Dispõe o art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado 

empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, 

no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade 

e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99) § 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por 

mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da 

entrada do requerimento. Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente 

de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 

91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o 

disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.” Por sua vez, 

estabelece o art. 25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias 

do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…)” Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisito (i) da incapacidade temporária para o trabalho 

e (ii) do período de carência necessário. Partindo dessas premissas, é de 

se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, que a 

parte autora encontra-se acometida de doença que, no momento, a 
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incapacitada para o trabalho. Descreve a perícia que desde o ano de 2012 

a parte autora é portadora das doenças identificadas pelos CID’s 10 S83 

(traumatismo de estruturas múltiplas do joelho), M25 (transtorno articular 

não especificado), M19 (artrose), M21 (deformidade adquirida não 

especificada), M54.2 (cervicalgia) e M54.4 (lumbago com ciática), em fase 

evolutiva, atestadas clinicamente e por exames complementares, 

resultando em incapacidade laboral total e temporária. No caso, o perito 

médico afirmou que a parte autora não possui condições físicas para 

atividade, as quais estão a comprometer totalmente sua capacidade, no 

entanto, de forma temporária e não permanente (‘vide’ laudo pericial no Id 

14656892). Assim, preenchido o requisito da incapacidade temporária. 

Quanto ao período de carência, a questão está superada, pois do CNIS 

anexado aos autos se verifica que no momento do pedido administrativo a 

parte autora possuía mais de 12 (doze) contribuições, configurando sua 

qualidade de segurada, perdurando tal situação até a presente data. No 

que tange à data em que o benefício é devido à requerente, entendo que 

deve se considerar a data em que o benefício foi postulado 

administrativamente (25/02/2016), vez que restou evidenciado que àquela 

ocasião já estava incapacitada, ainda que temporariamente, para o 

trabalho, devendo ser descontados eventuais valores que tenham sido 

posteriormente pagos em razão do deferimento ou restabelecimento do 

benefício. Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. (...) 3. Comprovada através de laudo médico pericial a 

incapacidade parcial e permanente da parte autora para o exercício da 

atividade laboral, mostra-se devida a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Termo inicial fixado a partir do 

indeferimento administrativo do benefício. (...) (TRF1 - REO 

0016135-14.2016.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/06/2016)” 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte 

autora do benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-benefício, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. 

Quanto ao prazo de duração do benefício, nos termos do laudo pericial, 

hei por bem concedê-lo por 05 (cinco) anos, contados da data do pedido 

administrativo, qual seja, 25/02/2016. Transcorrido o prazo deverá a parte 

autora ser submetida à nova perícia para apurar sua incapacidade laboral. 

Assim, a DCB será em setembro/2021, sendo que a prorrogação do 

benefício fica adstrita à realização de novo exame médico após o lapso de 

05 (cinco) anos, sem o qual ocorrerá a revogação automática. A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome da Segurada: Maria Hilario da Silva. 2. Benefício concedido: 

Auxílio-doença. 3. CPF: 816.379.851-34. 4. Número do benefício: 

613.448.920-8. 5. Data do início do benefício: 25/02/2016 (data do pedido 

administrativo). 6. Renda mensal inicial: 91% do salário de benefício. 7. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela. Veja-se que a parte 

autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de 

dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95122 Nr: 2000-64.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, JULCIMAR ZUCHI - OAB:15248-A/MT

 Código: 95122

Vistos etc.

1. Cuida-se de acordo entabulado entre as partes Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro 

Verde e Marga Arnold com o objetivo de por fim a presente execução.

 Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução pacificadora 

para os litígios, conforme infere-se nos documentos de fls. 175.v/177, e 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial.

ISTO POSTO, homologo o termo de acordo apresentado pelas partes e que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo os processos em questão com 

resolução de mérito.

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Conforme item 9 do acordo à fl. 77, mantenho a penhora de fl. 166.

Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso do 

prazo mencionado no acordo (27/05/2020), devendo o processo aguardar 

no arquivo provisório.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 13 de Novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84567 Nr: 4104-97.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 84567.

Vistos etc.

I. Defiro como requer a fl. 157.

II. Expeça-se o necessário.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 151371 Nr: 659-61.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 
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OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.659-61.2018.811.0040 – CÓDIGO 151371.

AUTOR: DEVANIR ALVES DOS SANTOS.

REQUERIDA: SEBASTIANA NANCI DA SILVA.

 Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação de Guarda” ajuizado por DEVANIR ALVES DOS 

SANTOS em face de SEBASTIANA NANCI DA SILVA, objetivando a 

guarda dos menores Wanderson da Silva Santos e Nataly Vitoria da Silva 

Santos.

 Alega o autor que é genitor dos infantes, que a genitora dos mesmos é 

falecida e que com a intercorrência de diversos problemas os menores 

passaram a residir com a avó materna mediante guarda judicial. Assevera 

ainda que possui condições econômicas e estruturais para proceder com 

os cuidados necessários aos seus filhos.

Com a inicial vieram os documentos de f. 13/30.

À fl. 36 houve a informação da que a parte Requerida estaria residindo 

com os menores na cidade de Lucas do Rio Verde.

À fl. 37 foi determinada realização de estudo psicossocial bem como 

designada audiência de conciliação.

Estudos psicossociais às fls. 49/55.

A Requerida, devidamente citada, apresentou contestação às fls. 97/116.

Impugnação às fls. 120/122.

Estudo Psicossocial com a Requerida às fls. 128/130.

O Ministério Público apresentou derradeiro parecer às f. 139/143, 

manifestando-se pela improcedência do pedido inicial.

 2. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido.

Da análise dos autos percebe-se que todas as provas necessárias já se 

encontram encartadas ao caderno processual e estas, por sua vez, são 

contrárias ao direito vindicado pela parte autora.

Em outro quadrante, entendo que os estudos psicossociais realizados nos 

autos demonstram estreme de dúvidas, a capacidade da requerente em 

exercer a guarda da infante.

No mais, como é cediço, o direito da criança encontra-se albergado e 

tutelado na própria carta política de 1988, e ainda, no plano 

infraconstitucional, pela legislação específica estatuída pela lei 8.069/90, 

que assegura, em matéria envolvendo os interesses do menor, o dever de 

se buscar, antes de tudo, a efetivação de garantias tais como segurança, 

educação e bem-estar, não se podendo, nessa senda, se ater a questões 

demasiadamente formais.

 Neste sentido, afirmou o em. Ministro Sálvio de Figueiredo, em acórdão de 

sua lavra, verbis:

 "... em se tratando de interesse de menores é de se convir pela 

relativização dos aspectos processuais, sobretudo em face dos 

interesses do menor, como determina a legislação vigente (ECA, art. 6º, 

LICC, art. 5º)...". (RESP. 158920/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, Órgão 

julgador: Quarta Turma, julgado 23/03/99, publ. DJ 24.05.1999, PG. 172).

No caso em apreço, ficou demonstrado que apesar do interesse 

demonstrado pela parte autora, extrai-se que as crianças encontram-se 

com a avó desde o falecimento da genitora dos mesmos, destacando-se 

ainda possíveis ameaças e violência vivenciada pela genitora no âmbito 

familiar, além da clara falta de interesse dos menores em quererem residir 

com o genitor, vez que o pai não desenvolveu vínculos e laços de 

afinidade com os filhos, conforme despende-se do estudo psicossocial 

realizado.

 Não existem nos autos quaisquer indícios de maus tratos ou abuso do 

poder familiar exercido pela requerida.

Ademais, não se pode desconsiderar que não bastasse o exercício de 

fato, a guarda provisória dos menores já é exercida pela avó materna, 

estando às crianças devidamente ambientadas na companhia de sua avó 

materna e não há nos autos nenhuma justificativa para romper 

abruptamente tais laços com o deferimento do pedido.

Nestes casos:

"o interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as 

avaliações que refletem as relações de filiação. O interesse do menor 

pode-se dizer sem receio, é hoje verdadeira instituição no tratamento da 

matéria que ponha em questão esse direito. Tanto na família legítima como 

na natural e suas derivações, o interesse do menor é princípio superior. 

Em cada situação cumpre ao juiz apreciar o interesse do menor e tomar 

medidas que o preservem e a apreciação do caso deve ser procedida 

segundo dados de fato que estejam sob análise".

3. Ante o exposto, tecidas estas considerações e gizadas as razões de 

decidir, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial.

3.1. Sem sucumbência, na esteira do disposto no artigo 141, § 2º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

3.2. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Lucas do Rio Verde – MT, 09 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81930 Nr: 1210-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BARBOSA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 CÓDIGO 81930.

Vistos etc.

I. Nos termos do disposto no §2º a 4º do artigo 513 do CPC, a intimação da 

parte executada quando já tiver decorrido 1 ano entre o trânsito em 

julgado e o requerimento de cumprimento de sentença a intimação da parte 

executada deverá ocorrer por carta com AR. Posto isto providencie a 

parte autora com o necessário para tanto, no prazo de 15 dias.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 02 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90349 Nr: 4246-67.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 90349.

Vistos etc.

I. Tendo sido indicada conta para transferência dos valores bloqueados 

conforme infere-se à fl. 99, proceda-se a Secretaria Judicial com o 

empenho necessário para transferência do mesmo.

 II. Após, intime-se a parte autora para que manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 683-07.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO LUIZ MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621, LUIZ PINHRIRO - OAB:2621

 CÓDIGO 30969.

Vistos etc.

I. Certifique-se quanto ao decurso de prazo da certidão de fl. 130 (a 

numerar).
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II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98865 Nr: 5082-06.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ANASTÁCIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS DE CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Código: 98865

Vistos etc.

I. Julgo o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação, remetendo-o à fase 

instrutória.

 II. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte 

autora pugnou pela prova testemunhal (fl. 64), ao passo que a parte 

requerida pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora em audiência 

(fl. 63).

III. Defiro, portanto, a produção das provas pleiteadas, e, para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/02/2019, às 

14:30 horas.

 IV. Advirto que compete ao advogado do autor informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do 

CPC), devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de 

recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da 

data da audiência (art. 455, §1º, do CPC).

V. A inércia na intimação da testemunha importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).

VI. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43317 Nr: 3624-56.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇÕFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, MAIARA FERNANDES CARNEIRO - OAB:15.169 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, para o fim de manter a cobrança dos 

valores detalhados na peça inicial. Quanto à reconvenção, a mesma é 

improcedente, na forma do art. 487, I do CPC, já que não demonstrado, 

minimamente, a existência do crédito perseguido.Portanto, condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) 

do somatório do valor da causa da ação e da reconvenção e ao 

pagamento das custas processuais.Revogo o deferimento da gratuidade 

processual deferida ao Dr. Leonardo de Mattos à fl. 100, vez que se trata 

de advogado bastante atuante na comarca e que ostenta sinais de que 

pode arcar com as despesas aqui produzidas não havendo, em absoluto, 

presunção de pobreza no caso. Quanto ao pedido de litigância de má-fé 

contra o Autor, dada a procedência da inicial, há perda de 

objeto.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 21 de novembro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87929 Nr: 1779-18.2013.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1553454

 CÓDIGO 87929.

Vistos etc.

I. Expeça-se o necessário à realização da perícia médica, conforme 

determinado à f. 104 e observando-se o atual endero do autor informado 

às f. 153/156.

 II. O pedido de restabelecimento do benefício será analisado somente 

após a perícia, eis que inexistem nos autos atestados e/ou exames 

médicos recentes para fins de demonstração do atual estado de saúde do 

autor.

 III. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95760 Nr: 2526-31.2014.811.0045

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J-PAR AGRICOLA LTDA, JOSÉ LUIZ PICOLO, JOSE LUIZ 

PICOLO AGRICULTURA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 95760

 Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação de Recuperação Judicial”, em que, o “Grupo Picoli”, 

alega em síntese que, devido a crise financeira vivenciada nacionalmente, 

numa eventual falência ou insolvência dos Requerentes, buscam o 

processamento da recuperação judicial.

 2. VIERAM OS AUTOS CONCLUSOS.

Com efeito, uma vez distribuída à demanda e acionada a máquina 

judiciária, incabível se mostra o mero cancelamento de distribuição, 

sobretudo por já haver ordem judicial de intimação.

Por outro lado, não sendo o caso de cancelamento da distribuição, deve o 

feito ser, em verdade, extinto sem a resolução de seu mérito em razão da 

inexistência do devido preparo e ante a falta de interesse processual na 

medida.

 No caso em tela, resta a clara perda do objeto da demanda ante a 

frustração da pretensão de inclusão de uma empresa em recuperação 

judicial que sequer possui bens ou ainda registro de empregados, nem ao 

menos função social ou atividade econômica que justificasse o 

seguimento do feito consoante o pressuposto ditado no art. 47 da Lei 

11.101/2005.

3. PELO EXPOSTO, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro nos artigos 485, inciso IV, c/c 321, ambos do Código 

de Processo Civil.

3.1. Sem sucumbência.

 3.2. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 06 de Novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40242 Nr: 558-68.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO, EUCLIDES 

VALCANAIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, FABRICIO KAVA - OAB:32308/PR, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:MT/13.462

 CÓDIGO 40242.

Vistos etc.

Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a satisfação 

do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. É o caso dos 

autos conforme infere-se à fl. 130.

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

Custas e despesas processuais, se houver, pela parte executada.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82728 Nr: 2150-16.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDA PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 CÓDIGO 82728.

Vistos etc.

I. Carga desnecessária.

II. Tendo em vista inexistência de carga para a parte requerida, cumpra-se 

despacho deferido a fl. 117.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82718 Nr: 2140-69.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFRIDO MARX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 82718.

Vistos etc.

I. Primeiramente certifique-se a Secretaria Judicial quanto ao trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos.

 II. Recebo a petição de fls. 161/167 para fins de suspender o presente 

feito ante a apresentação de pedido de habilitação nos autos, embasado 

no art. 689 do Código de Processo Civil, devendo o Instituto Requerido ser 

intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

pedido de habilitação da indicada.

III. Após, retorne-me conclusos.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97223 Nr: 3722-36.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GLEIDSON SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS Nº 3722-36.2014.811.0045 – CÓDIGO 97223.

REQUERENTE: RAIMUNDO GLEIDSON SOUSA DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária, em que tentada a intimação pessoal da 

parte requerente tanto para promover o andamento do feito, atualizar 

endereço, e comparecer à perícia, bem como para apresentar exames 

atualizados para conclusão da perícia médica judicial, o mesmo não foi 

encontrado no endereço disposto nos autos (fl. 117), mesmo tendo sido a 

advogada constituída nos autos devidamente intimada, vide fls. 115, 118, 

121 e 123.

Registre-se que a douta advogada informou não ter mais contato com seu 

cliente à fl. 124 e que o autor encontra-se efetuando saque do benefício 

em agência bancária localizada em cidade distinta da presente Comarca e 

que a não atualização do endereço pela parte tem por consequência a 

presunção de intimação dos atos dirigidos ao endereço constante dos 

autos. É a hipótese dos autos.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da gratuidade.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102182 Nr: 22541-21.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA LEITE DE CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, MARIO KAWAY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 102182.

Requerente: Zilda Leite de Carvalho Silva.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos etc.

Trata-se de ação que objetiva à obtenção do Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada (LOAS), alegando, em síntese, que a parte autora 

preenche os requisitos legais para tanto.

 Com a inicial vieram documentos.

Decisão inicial às f. 50/51 postergando a análise do pleito liminar e 

determinando a realização antecipada de perícia médica e estudo social.

 Perícia médica apresentada às f. 95/99.

Estudo social às f. 101/110.

A autora manifestou acerca do laudo pericial e do estudo social às f. 

111/115, ao passo que o INSS permaneceu silente, a despeito de 

devidamente intimado (f. 117-v).

 É o breve relatório. Decido.

Tenho que a tutela de urgência vindicada pela parte autora, nesse 

momento, encontra guarida.

Pois bem. Conforme preceitua o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: 

“Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário mínimo.”

Quanto à renda, temos que no julgamento da Reclamação (RCL) 4374, por 

maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou 

a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica da 
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Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como critério para a 

concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda familiar mensal 

per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por considerar que esse 

critério está defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. Foi 

declarada também a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 

da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso).

Por outro lado, segundo jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve 

ser entendido de forma taxativa, mas sim como um parâmetro para se 

auferir a condição de miserabilidade, de incapacidade, da família para 

prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa. 

Destarte, se através de outros meios for possível constatar esta condição 

torna-se devido o benefício.

Analisando-se os elementos trazidos aos autos, máxime do estudo social 

apresentado às f. 101/110, e, sobretudo, da condição social/cultural e 

etária da autora e de seu grupo familiar, entendo que se encontra 

plenamente configurada a situação de miserabilidade almejada pelo fim 

teleológico da norma de regência.

 Por outro lado, com relação à verificação da incapacidade, restou 

demonstrado nos autos, por meio de perícia médica (f. 95/99), que a parte 

autora é portadora de enfermidade/patologia identificada pelos CID’s F33, 

F32 e M17, as quais a deixam impossibilitada de exercer as funções 

normais de trabalho, sendo demonstrado, portanto, de modo cabal, a 

incapacidade/deficiência irreversível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência.

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

determinar ao INSS que implante o benefício de prestação continuada – 

LOAS à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais).

Atendendo ao disposto nos itens 6.17.1 e 6.17.1.1 da C.N.G.C., especifico 

as informações abaixo, necessárias à implantação do benefício:

a) O NOME DA SEGURADA: ZILDA LEITE DE CARVALHO SILVA;

b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: PRESTAÇÃO CONTINUADA - LOAS;

c) CPF: 361.690.993-72;

d) A RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA;

e) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

Encaminhem-se também os documentos indicados no Capítulo 02, Seção 

06, Item 2.6.5, da CNGC.

 Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da 

presente.

No mais, expeça-se o necessário à citação da autarquia requerida para a 

apresentação de defesa do prazo legal.

Após, conclusos para a prolação de sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120749 Nr: 961-61.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ANTUNES GIRARDI, GIBRAIR ANTONIO GIRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BRISOLA FERREIRA, AQUIMOVEIS 

ARQUITETURA E IMOBILIARIA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - 

OAB:20984/O MT

 PROCESSO N. 961-61.2016.811.0045 – CÓDIGO: 120749

 Vistos etc.

Conforme se infere dos termos e documentos constantes nas fls. 

296/298, as partes (GIBRAIR ANTÔNIO GIRARDI, REGIANE ANTUNES 

GIRARDI, LUIZ BRISOLA FERREIRA E AQUIMÓVEIS ARQUITETURA E 

IMOBILIÁRIA LTDA) entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, 

eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo ainda o prazo de renuncia recursal.

 Custas e honorários dispensadas, de acordo com o disposto no art. 90, 

§3º, do CPC.

Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito quanto às partes 

que entabularam acordo haja vista necessidade do decurso do prazo 

mencionado no acordo entabulado entre os mesmos para integral 

pagamento (17/03/2019).

Certifique-se a Secretaria Judicial quanto ao trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos e em seguida, intime-se a parte autora para 

que manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, em relação a requerida CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA BIAZUS.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 13 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95609 Nr: 2406-85.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA GRABIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 95609

Vistos etc.

I. Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado (conforme fls. 133), e levando por estima 

que o valor em execução não ultrapassa o teto constitucional para 

requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, 

expeça-se:

a) Requisição de RPV em favor da exequente Lucia Grabia, no valor de R$ 

16.564,32;

b) Requisição de RPV em favor do advogado Lucas Fratari da Silveira 

Tavares, no valor de R$ 1.656,43, com espeque na súmula vinculante nº 

47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 10 (dez) dias, se 

ocorreu o pagamento do RPV.

III. Em caso positivo, arquive-se o feito.

 Lucas do Rio Verde, 29 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 149539 Nr: 9382-06.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CORSE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS, 

ROSANGELA FIGUEIRÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - 

OAB:20984/O MT

 ABERTA A AUDIÊNCIA:

1) As partes não se conciliaram e não pretendem produzir provas na 

audiência;

2) Venham os autos conclusos para sentença.
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3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95140 Nr: 2014-48.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS, MHDS, KRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 95140

Vistos etc.

I. Nos moldes da sentença proferida nos autos, nada mais tendo sido 

requerido, arquive-se.

 II. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 129917 Nr: 5597-70.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPMG, LCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 Código: 129917

Vistos etc.

 I. Abra-se vista ao Ministério Público e retorne-me conclusos.

 II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144712 Nr: 6051-16.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPMG, LCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 Código: 144712

Vistos etc.

 I. Abra-se vista ao Ministério Público e retorne-me conclusos.

 II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121885 Nr: 1548-83.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:MT/6.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 CÓDIGO 121885.

Vistos etc.

I. Redesigno o ato para dia 19/02/2019 às 14h00min, devendo a Secretaria 

diligenciar com prioridade para que possa ser feita corretamente a 

intimação da Fazenda Pública, via remessa dos autos.

II. Saem as partes intimadas.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144711 Nr: 6050-31.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPMG, LCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 Código: 144711

Vistos etc.

 I. Abra-se vista ao Ministério Público e retorne-me conclusos.

 II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 138855 Nr: 2722-93.2017.811.0045

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.E. ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 138855

Vistos etc.

 I. Como houve citação do requerido, inclusive apresentação de 

contestação, consoante art. 485, §4º do CPC, o autor não poderá sem o 

consentimento do réu, desistir da ação.

 É necessária anuência do requerido como condição para a homologação 

da desistência.

 Ainda nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO - ANUÊNCIA DA 

REQUERIDA - HOMOLOGAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ANTECEDENTE - 

DOCUMENTOS EXIBIDOS - PROVAS DA RELAÇÃO NEGOCIAL - 

INSISTÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA APONTADA JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CONDENAÇÃO DO 

PROCURADOR - SOLIDARIEDADE DECOTADA. Considerando que houve 

pedido de desistência após a contestação, e dele a ré concordou, não há 

óbice à sua homologação, cabendo à parte autora o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios à parte contrária, 

nos termos do art. 485, VIII, c/c art. 90, do CPC. Quando a parte ajuizou a 

presente ação declaratória de inexistência de débito já sabia a origem da 

dívida, revelando a má-fé da autora diante da desnecessidade do 

presente feito ao se opor à uma dívida cuja origem estava comprovada 

nos autos da ação de exibição. A condenação por litigância de má-fé deve 

ser imposta, considerando que a parte insiste em negar a existência da 

dívida apontada, mesmo diante de todas as provas trazidas aos autos, em 

afronta ao disposto no art. 80, II, do CPC (...). (TJMG –Apelação Cível 

1.0707.15.025067-8/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 10/05/2018)

 APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 

HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE DA 

SENTENÇA. É nula a sentença que homologa a desistência sem que o réu 

tenha sido devidamente intimado para se manifestar acerca de tal pedido 

formulado pelo autor. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível 
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1.0058.01.002926-0/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2008, publicação da súmula em 

19/06/2008)

II. Intime-se a parte requerida para que manifeste-se quanto ao pedido de 

desistência da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

 III. Após, retorne-me conclusos para deliberações.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 15 de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99204 Nr: 5358-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S E ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 CÓDIGO 99204.

Vistos etc.

I. Cumpra-se despacho de fl. 60, devendo os autos ser encaminhados a 

parte autora para manifestação do petitório de fls. 48/59, no prazo de 30 

(trinta) dias.

II. Em seguida, retorne-me os autos conclusos.

III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93009 Nr: 266-78.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO KERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187, JOÃO ANTONIO FRANCISCO - OAB:21330, 

MICHELE CRISTINA CHAGURI - OAB:34965/GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1553454

 CÓDIGO 93009.

Vistos etc.

I. Verifica-se dos autos que a sentença proferida foi anulada pelo TRF da 

1ª. Região, que determinou o retorno dos autos a esta instância para a 

realização de perícia médica.

 II. Verifica-se, todavia, que atualmente o autor possui 65 (sessenta e 

cinco) anos, preenchendo, portanto, o critério objetivo da idade previsto 

no art. 20 da Lei nº 8.742/93.

III. Intime-se a advogada do autor para informar quanto ao paradeiro/atual 

endereço do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que seja 

possível a realização da perícia médica.

 IV. Desde já, nomeio como perito o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, telefones: (65) 3549-3226/99616-0609, com endereço profissional 

localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do 

Rio Verde – MT, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal.

V. Havendo a indicação do endereço do autor, intime-se o perito acerca 

da nomeação e realização da perícia, com observância aos quesitos 

formulados pelo autor na inicial (f. 22) e pelo INSS na contestação (f. 

62/63).

 VI. Caso o paradeiro do autor seja desconhecido (a última informação 

constante nos autos é de que ele era morador de rua), intime-se o INSS 

via remessa dos autos para manifestar quanto ao prosseguimento do feito 

e esclarecer acerca de seu interesse na realização da perícia médica, 

dado o fato do autor ter alcançado recentemente o critério objetivo da 

idade previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/93 – 65 (sessenta e cinco) anos.

 VII. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106089 Nr: 1847-94.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

MARIO KAWAY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 106089.

Vistos etc.

I. A despeito do processo ter sido remetido ao INSS para manifestação 

acerca da perícia médica (vide certidão de f. 91), verifica-se dos autos 

que ainda não houve citação.

 II. Sendo assim, expeça-se o necessário à citação da autarquia requerida 

para a apresentação de defesa do prazo legal.

 III. Após, tendo sido apresentada contestação, intime-se o autor para, 

querendo, impugná-la.

 IV. Em seguida, conclusos.

 V. Cumpra-se. Às providências.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91383 Nr: 5263-41.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 91383.

Vistos etc.

I. Cumpra-se item II do despacho de fl. 158 renovando vista dos autos, 

conforme postulado à fl. 157, ao Estado.

II. Após, abra-se vista a Defensoria Pública e retorne-me os autos 

conclusos para deliberações.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98006 Nr: 4363-24.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 98006.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).
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 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97528 Nr: 3969-17.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, STEPHANIE DI CAMILO - OAB:MT/20767-O, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 97528.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91330 Nr: 5214-97.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFFANY LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 91330.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120216 Nr: 643-78.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDIA GERTRUDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 CÓDIGO 120216.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110733 Nr: 4298-92.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 110733.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80776 Nr: 4848-29.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 80776.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 102.

 II. Cumpra-se independentemente de diligência, consoante decisão 

monocrática da Ministra Laurita Vaz, nos autos nº SS 2899 

(2017/0159664-5) – STJ, haja vista isenção deferida quanto ao pagamento 

aos oficiais de justiça a Fazenda Pública (União, Estado e Município) 

permanecer incólume até segunda ordem.

III. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 82056 Nr: 1352-55.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 82056.

Vistos etc.

I. Intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto a petição de fl. 160/161, juntando aos autos 

comprovante de pagamento, bem como assinatura no acordo entabulado 

entre as partes para a devida homologação.

II. Após decorrido o prazo, retorne-me conclusos.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7912 Nr: 1138-16.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 CÓDIGO 7912.

Vistos etc.

I. Tendo em vista certidão de fl. 186 (a numerar), intime-se a parte autora 

para que manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.

II. Intime-se e cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88332 Nr: 2209-67.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 88332

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido.

Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o credor, conforme informado à fl. 88/89.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo nos artigos 487, III e 924, II, 

do CPC.

Eventuais custas e despesas processuais pela parte executada conforme 

entabulado em acordo.

 Quanto aos honorários, intime-se o douto advogado inicial, Dr. Renato F. 

D. Nery, para que manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83194 Nr: 2672-43.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU JOSÉ KUZNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20.55

 Código: 83194

Vistos etc.

1. Cuida-se de acordo entabulado entre as partes Liberalli Comércio de 

Combustíveis Ltda e Irineu José Kuzniewski com o objetivo de por fim a 

presente execução.

 Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução pacificadora 

para os litígios, conforme infere-se nos documentos de fls. 103/106, e 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial.

ISTO POSTO, homologo o termo de acordo apresentado pelas partes e que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo os processos em questão com 

resolução de mérito.

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso do 

prazo mencionado no acordo (20/05/2019), devendo o processo aguardar 

no arquivo provisório.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 13 de Novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 1746-23.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSSI & CIA LTDA, CAREN BERGAMASCHI, 

LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Código 122264.

Vistos etc.

I. Nada mais tendo sido requerido, transitado em julgado a sentença 

proferida nos autos, nos moldes da mesma, arquive-se.

 II. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34965 Nr: 5594-62.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CRISTIANE FAUSTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 34965

Vistos etc.

I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Municipal em 

desfavor de Andreia Cristiane Faustt, tendo o credor manifestado às fls. 

119/120 informando que houve o pagamento do débito fiscal executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique conta bancária para restituição do valor bloqueado à fl. 113.

V. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

VI. Eventuais custas remanescentes pela parte executada.

VII. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 3510-78.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 109239.

Vistos etc.

I. Primeiramente certifique-se a Secretaria Judicial quanto ao trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos.

 II. Recebo a petição de fls. 151/152 para fins de suspender o presente 

feito ante a apresentação de pedido de habilitação nos autos, embasado 

no art. 689 do Código de Processo Civil, devendo o Instituto Requerido ser 

intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

pedido de habilitação da indicada.

III. Após, retorne-me conclusos.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de novembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84865 Nr: 4420-13.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DOS SANTOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 84865

Vistos etc.

I. Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado (conforme fls. 154.v), e levando por estima 

que o valor em execução não ultrapassa o teto constitucional para 

requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, 

expeça-se:

a) Requisição de RPV em favor da exequente Maria Lucia dos Santos 

Ramos, no valor de R$ 46.932,56;

b) Requisição de RPV em favor do advogado Lucas Fratari da Silveira 

Tavares, no valor de R$ 4.693,26, com espeque na súmula vinculante nº 

47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 10 (dez) dias, se 

ocorreu o pagamento do RPV.

III. Em caso positivo, arquive-se o feito.

 Lucas do Rio Verde, 29 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91214 Nr: 5096-24.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN RICARDO PEDROLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 91214.

Vistos etc.

I. Altere-se o registro do feito para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 II. Em seguida, certifique-se quanto o trânsito em julgado.

III. Após, havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC.

IV. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o 

oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98687 Nr: 4938-32.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANE DE JESUS RIBEIRO - OAB:MT - 189.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 4938-32.2014.811.0045, 

Protocolo 98687, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004419-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDES DE LOURDES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOUTHIER OAB - 002.439.341-06 (REPRESENTANTE)

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004419-98.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LEONIDES DE LOURDES PORTELA REPRESENTANTE: 

JOSIANE SOUTHIER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 339 de 818



DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. Consoante se infere do petitório Id. 

16280894 a parte requerente trouxe aos autos informações e documentos 

a regularizar a emenda, contudo, conquanto haja laudo médico atestando 

a atual impossibilidade da autora em exercer suas atividades civis (Id. 

16280922 p. 1), é certo que a regularidade da representação processual 

no presente caso se dá através da nomeação de curador em via judicial 

própria, o que deverá ser providenciado pela requerente no prazo de 15 

(quinze) dias. Contudo, tratando-se de ação com pedido liminar de tutela 

antecipada que visa assegurar o direito à vida e à saúde de pessoa 

acometida de doença grave, torna-se improrrogável a análise de referido 

pedido. Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: Agravo de 

instrumento. Decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, 

determinou a regularização da representação processual, devendo o 

autor ou demandar em nome próprio ou formular procuração pública. 

Reforma. A questão gravita em torno de paciente que apresenta doença 

oncológica grau IV, diabetes mellius tipo I, neuropatiadiabética, glaucoma, 

rinite, alergia severa e processo depressivo, e, tendo em vista o grave 

estado do paciente requer a apreciação da tutela antecipada formulada. 

Caso em que está em jogo o direito à vida e à saúde da parte autora, que, 

de acordo com a documentação já acostada aos autos padece de doença 

grave, necessitando de providências judiciais para a sua sobrevivência. 

Não se pode restringir o acesso ao judiciário daqueles que necessitam de 

uma forma tão tênue e cujos valores envolvidos são os mais caros do 

ordenamento jurídico. Desnecessidade de interdição formal da autora para 

que seja apreciado o pedido de tutela antecipada. Aplicação do artigo 557, 

§ 1º do CPC para que o Juízo aprecie o pedido de antecipação da tutela 

formulado. (TJRJ, AI 49330-73.2014.8.19.0000, Terceira Câmara Cível, 

Relatora Helda Lima Meireles, Julgamento em 29.09.2014). 2. Considerando 

o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder 

Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade 

de auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 

apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, DETERMINO, com 

a urgência em razão de pedido liminar, que se digitalize a integralidade 

deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo (NAT - Núcleo 

de Apoio Técnico), através do malote digital, solicitando-lhes a emissão de 

Parecer Técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em testilha. 

3. Aportado aos autos o Parecer, venham-me, incontinenti, conclusos. 4. 

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual, apresentando o 

competente termo de curatela. 5. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 8 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005131-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005131-25.2017.8.11.0045. AUTOR: 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para 

saneamento e organização do processo, não se excluindo possibilidade 

de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado 

parcial do mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 8 de 

agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104052 Nr: 822-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE DUARTE MARIA, DMDB, DMDB, EVANDRO 

DE BORBA, ELISSANDRO DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da inventariante(na pessoa da advogada da parte autora), para 

manifestação conforme cota ministerial de fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118776 Nr: 8814-58.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se sobre o laudo apresentado(fls. 119/140).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 38865 Nr: 3892-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBANO LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Intimação da parte autora para que manifeste-se acerca da certidão de 

devolução de carta precatória, fls. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100143 Nr: 6020-98.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA ALVES DE SOUZA, JADO, RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se sobre o laudo apresentado(fls. 128/147).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34121 Nr: 3917-94.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MAZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral do débito mediante penhora online, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE 
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SENTENÇA, para que surtam os efeitos legais, determinando, 

consequentemente, o levantamento de todas as medidas constritivas 

porventura existentes em desfavor do executado.

 2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89691 Nr: 3581-51.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, considerando a correspondência de 

citação devolvida com o motivo:" não procurado", junte aos autos guia de 

recolhimento de diligência, no valor de R$ 30,00, para tentativa de citação 

via oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118477 Nr: 8681-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA DE OLIVEIRA SILVA SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO AUGUSTO SCHERER, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-e nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109058 Nr: 3397-27.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANA COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a informação trazida às fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 9156 Nr: 513-45.2003.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ZEFERINO PICOLO 

MONTECELLI(MENOR), MARIA APARECIDA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista as correspondências devolvidas sem êxito na localização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118253 Nr: 8572-02.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNATAN KURANOSUKE DE SOUZA CHIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se sobre o laudo apresentado(fls. 82/101).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106834 Nr: 2229-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORA & VIAN CONTRUTORA LTDA, MARA 

SANDRA VIAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação 

a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114734 Nr: 6524-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECATRAN COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que no prazo legal, apresente 

manifestação acerca dos embargos monitórios apresentados pelo 

curador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106758 Nr: 2209-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se sobre o laudo apresentado(fls. 173/191).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115984 Nr: 7250-44.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA APASI, TOKIO MARINE 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:6179-A/MT
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 Intimação para impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111934 Nr: 4883-47.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista ter docrrido inerte o prazo para contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42725 Nr: 3034-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA DE ALENCAR GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIVA GIRALDELO CONFORTIN, CAMILE 

CONFORTIN, MARCOS JOSÉ KOENIG, EVERTON RUBIO BORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Intimação dos executados, para que fiquem cientes da penhora Bacenjud 

de fls. 174/175 e para querendo oporem embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114031 Nr: 6129-78.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a informação trazida às fls. 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27304 Nr: 1362-41.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DELURDES RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE GERAL DO INSS AGÊNCIA DE 

SINOP-MT SR. JUREMA SIBA S. BUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 15 dias, manifeste-se o que entender por direito.

2. Nada sendo requerido no prazo supra, ao arquivo.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83970 Nr: 3481-33.2012.811.0045

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPP, JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Nada mais sendo requerido, no prazo de 15 dias, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111663 Nr: 4760-49.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente concorda (f. 103) com o 

adimplemento integral da avença (f. 101), nos moldes do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo 

executivo.

 2. Custas e honorários conforme item 3.2. da sentença lançada às fls. 

93-97.

3. Expeça-se o necessário para a liberação dos valores depositados à 

conta informada aos autos, com as devidas atualizações.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99713 Nr: 5726-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE F. GARCIA DUARTE A. 

PINTO - OAB:6.294-B MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pleito retro, tendo em vista que a diligência requerida já fora 

cumprida conforme se observa às fls. 76-79.

2. Intime-se o autor para atestar a tentativa de citação nos endereços 

objeto da pesquisa. Prazo: 05 dias.

3. Tendo esgostado todos os endereços, cumpra-se o item 3 de folha 75.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42725 Nr: 3034-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA DE ALENCAR GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIVA GIRALDELO CONFORTIN, CAMILE 

CONFORTIN, MARCOS JOSÉ KOENIG, EVERTON RUBIO BORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos.

 1. Manifeste-se a autora se o bem penhorado se encontra em seu poder, 

nos termos do auto de f. 158-160. Prazo: 05 dias. Expeça-se o 

correspondente auto de adjudicação, procedendo-se com o necessário 

para eventual remoção, conforme postulado à f. 169.

 2. No mais, defiro o pedido retro veiculado pelo(a) exequente, para o fim 

de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas 

contas ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado 

na execução, o que deverá ser efetivado por meio de penhora online, via 
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BACENJUD.

2.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

2.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, bem como iniciar-se-á, independentemente de nova 

intimação, o prazo de 15 dias para que o executado, por simples petição, 

impugne a penhora, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC.

3. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo, forte 

no artigo 921, III e IV do CPC.

4. Intime-se o exequente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 157040 Nr: 4109-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCM, LMGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4109-12.2018.811.0045

 ESPÉCIE: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MOREIRA e LIDIA MARA 

GONÇALVES MOREIRA

PARTE RÉ: ESTE JUIZO

CITANDO(A, S): ANTONIO SANCHES RUBIO ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO E MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “O processo teve seu início na comarca de Campo 

Novo dos Parecis-MT, onde foi formulado pedido de “apadrinhamento” 

pelos pastores MARCOS CAMARGO ROSSATI e KATIUSCE MIRANDA DA 

COSTA, Autos registrado sob o Código 62037, em após, em 15/01/2013 os 

requerentes MARCOS CAMARGO ROSSATI e KATIUSCE MIRANDA DA 

COSTA ingressaram com Ação de Guarda Provisória na comarca de 

Campo Novo dos Parecis-MT, registrada sob o N. 62196, sendo que o MM. 

Juíza daquela comarca – Dr. ª Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, 

determinou a remessa do feito para nossa comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT, domicílio do requerentes. Como o “apadrinhamento” era 

assistido pelos pastores da Igreja Batista Nacional Getsemani (a época), 

aconteceu que o menor J despertou um melhor convívio e adaptação com 

os pastores ROBERTO CARLOS MOREIRA e sua esposa LIDIA MARA 

GONÇALVES MOREIRA, ora requerentes, desenvolvendo reciprocamente 

amor e carinho mútuos, inclusive o menor J expressava livremente seu 

desejo em formar família com estes, os quais apresentaram uma 

convivência propicia para constituir família juntamente com o menor, o 

casal ROBERTO e LIDIA bem como os filhos do casal, V e R.F. Neste 

intervalo, os requerentes (ROBERTO e LIDIA) ingressaram com a Ação de 

Guarda Provisória em 18/10/2018 registrada sob numeração única 

5813-36.2013.811.0045 (Código 91923), neste juízo, sendo que foi 

deferida liminarmente ás fls. 44/45 a guarda provisória do menor aos 

autores, sendo lavrado o Termo de Guarda Provisória no dia 26/11/2013. 

Pois bem, em suma a Guarda Provisória já existe há quase 05 (cinco) 

anos, onde os requerentes ROBERTO e LIDIA, juntamente com os filhos do 

casal (Vitória e Roberto Filho), já criaram “laços afetivos consolidados”, 

constituindo uma nova família. Quanto ao irmão, M.D.S.R, seguiu com sua 

família, o casal de pastores evangélicos CARLOS AUGUSTO FERNANDES 

DE ALMEIDA e CARMEM LUCIA PATRICIO FERNANDES, para a cidade de 

Boa Vista – RR, onde foi aberta uma igreja missionária naquela cidade. 

MM. Juiz, embora haja distante entre os irmãos J e M nunca foi rompido o 

vínculo, pois as famílias adotantes preservaram o vinculo com o irmãos. 

Quanto aos pais biológicos o menor não mantém nenhum vínculo com os 

mesmos, sendo que foram abandonados pelos pais num lixão na cidade 

de Campo Novo dos Parecis – MT, onde foram albergados por mais de 02 

(dois) anos no Lar Esperança naquela cidade. O casal adotante presta ao 

menor, com dedicação, zelo e afinco, toda a assistência necessária, moral 

e material, dedicando-lhes o amor e o afeto próprios do exercício da 

parentalidade, oferecendo-lhe o conforto e a segurança de um lar estável, 

educação, alimentação adequada e o acesso à tratamentos de saúde que 

se fizeram necessários em virtude da precariedade em que a criança foi 

recebida, em resumo, provendo o menor de tudo que é preciso para o seu 

pleno desenvolvimento físico e emocional. O casal adotante tem também 

um casal de filhos, a V.H.G.M (19 anos) E R.C.M.F (15 anos), com o qual 

vem o adotando convivendo de forma fraterna, adquirindo vínculos típicos 

da convivência familiar estabelecida durante os últimos 05 (cinco) anos 

que é cuidado como filho pelo casal adotante. É dessa afeição recíproca 

comprovável que advém a vontade dos requerentes em terem o menor 

J.S.R como filho, pois, na acepção afetiva, já é, tanto atualmente com seus 

16 (dezesseis) anos de idade o menor J nutre amor pelos seus pais 

adotantes e irmãos”.

Eu, S.G.D, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 22 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002966-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 1002966-39.2016.8.11.0045 Valor da 

causa: R$ 880,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: ROSELAINE TAVEIRA DOS SANTOS Endereço: Rua Lavras do SUl, 

q 41, lt 36, Parque das Araras, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: EDEVALDO ANTUNES BULHOES 

Endereço: Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-001 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:" requerente e o requerido se casaram no dia 14 de 

Abril de 2011, sob regime Comunhão Parcial de Bens, consoante se infere 

da inclusa Certidão de Casamento anexada.O casal se separou de fato há 

aproximadamente 04 (quatro) meses, não existindo possibilidade de 

reconciliação.Durante a união, o casal não teve filhos e não adquiriu bens 

móveis ou imóveis tampouco dívidas a serem partilhadas.Desta feita, a 

requerente pretende regularizar a situação já consolidada de fato, 

requerendo, assim, o divórcio do casal." DECISÃO: "Vistos.1. Proceda-se 

a localização do endereço da parte requerida, porém anoto que tal 

providência será realizada perante os órgãos conveniados ao Poder 

Judiciário, por solicitação no site do Tribunal de Justiça por meio do Portal 

dos Magistrados, Infojud e Bacenjud.2. Assim que informado o novo 

endereço, manifeste-se a parte autora e, a seguir, expeça-se novo 
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mandado de citação, nos termos do requerimento, inclusive carta 

precatória, caso seja necessário.3. Em sendo infrutífera a localização de 

endereço da parte requerida, ou até mesmo a sua citação pessoal, 

DEFIRO o pedido de citação pela via editalícia. Intime-se a parte autora 

para as providências cabíveis. Prazo do edital: 30 (trinta) dias.4. Se 

decorrido o prazo do edital e da resposta in albis, por passar a se tratar 

de réu revel citado por edital, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Dr. Sérgio Alberto 

Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, devendo o 

processo ser enviado para apresentação de resposta, no prazo legal.5. 

Após, voltem-me os autos conclusos para regular prosseguimento.6. 

Cumpra-se. Às providências." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FATIMA LUIZ DA SILVA GUARIENTI, digitei. LUCAS DO RIO 

VERDE, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004343-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR PARA MANIFESTAR 

SOBRE O RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 8399-07.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENI MATIAS GOMES, PEDRO FERREIRA DA 

SILVA, JOSÉ VALDECIR LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GUIDO ICARO FRITSCH - OAB:19381/B, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/16.505-B

 EDITAL

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERENI MATIAS GOMES, Filiação: José 

Matias Gomes e Maria Lucinda Dias, data de nascimento: 11/11/1985, 

brasileiro(a), natural de Alto Rio Branco-PR, convivente, do lar, Telefone 

(65) 99600 2251. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER COM A INTIMAÇÃO DA ACUSADA acima 

identificada para que, INFORME nos autos se possui advogado, dizendo o 

nome completo ou DECLARE se necessita ser assistida pela Defensoria 

Pública.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do teor da certidão de fl. 193, 

intime-se o advogado constituído pelos acusados Pedro Ferreira da Silva e 

Ereni Matias Gomes, Dr. Walter Djones Rapuano, via DJE, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentação dos memoriais escritos, sob pena do 

pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, 

conforme preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. No mesmo 

prazo o advogado poderá apresentar a peça faltante.Outrossim, diante do 

silêncio injustificado de seu defensor, determino a intimação dos réus 

Pedro Ferreira da Silva e Ereni Matias Gomes para que informem ao oficial 

de justiça se possuem outro advogado ou se não têm condições de arcar 

com honorários advocatícios, caso em que serão defendidos pela 

Defensoria Pública.Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 21 de novembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139598 Nr: 3220-92.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEISON VITOR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista afastamento autorizado do Juiz de Direito Titular desta 

Vara, redesigno a audiência para o dia 17 de julho de 2019, às 14h30min 

para inquirição das testemunhas residentes nesta Comarca.

 2. Diante ao contido na certidão de fl. 87, defiro o pedido do Ministério 

Público de fl. 97 e, de consequência, decreto a REVELIA do acusado, vez 

que não comunicou sua mudança de endereço a este Juízo, o que faço 

com base no artigo 367 do CPP.

3. Intime-se o Ministério Público, a Defesa, bem como as testemunhas 

residentes nesta Comarca. Requisite-se, se necessário.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 40324 Nr: 636-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDES DA SILVA, JANISE 
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HUBER, JORGE HENRIQUE SOARES SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Vistos etc.,(...)É o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem 

sanadas ou fatos a serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente 

feito encontra-se pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.Defiro o rol 

de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 557 e 561/563.Designo 

julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 08h00min.DETERMINO a 

exibição do instrumento utilizado para a prática do crime em plenário (fl. 

68). Intime-se o Ministério Público, os réus, requisitando-os, se necessário 

e, seus Defensores, bem como as testemunhas arroladas pelas partes na 

fase do art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.Quanto as residentes 

fora desta Comarca faculto as partes a apresentação das mesmas, 

independentemente de intimação (RTs 519/434, 464/349, 558/312, 

559/312).A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente 

processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir 

todas as formalidades legais.Cumpra-se com urgência vez que se trata de 

processo da meta 02/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140086 Nr: 7056-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULIZETE JOSÉ GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr.ALBERTO GUILHERME SCHINITZER NETO (OAB 15819/MT), 

com carga dos autos desde o dia 17/09/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 141084 Nr: 4056-65.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM KRONBAUER DE SOUZA, GABRYEL 

ALMEIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogada Dra.DERLISE MARCHIORI (OAB 20265/O/MT), com carga dos 

autos desde o dia 30/10/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr.FABIO DO NASCIMENTO SILVA (OAB 16947/MT), com carga 

dos autos desde o dia 09/10/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 134641 Nr: 344-67.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr.FABIO DO NASCIMENTO SILVA (OAB 16947/MT), com carga 

dos autos desde o dia 06/11/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119168 Nr: 52-19.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MANFRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr.GILBERTO CRISTOFOLINI (OAB 15882/MT), com carga dos 

autos desde o dia 09/10/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154099 Nr: 2349-28.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr.JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR (OAB 20055/MT), 

com carga dos autos desde o dia 18/10/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 161530 Nr: 6751-55.2018.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCCESCOLI BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr.JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR (OAB 20055/MT), 

com carga dos autos desde o dia 31/10/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 159767 Nr: 5704-46.2018.811.0045
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 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, 

VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL 

JACINTO, MAXWELL GERONCIO DANTAS DE ARAUJO, AMAURI MAIA DA 

SILVA, INGRISSON DA CONCEIÇÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr.JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR (OAB 20055/MT), 

com carga dos autos desde o dia 31/10/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 160884 Nr: 6377-39.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI MAIA DA SILVA, CLAUDIONOR DA 

CONCEIÇAO SOARES, IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL JACINTO, 

MAXWELL GERONCIO DANTAS DE ARAUJO, JOAO VICTOR FERREIRA 

DOS SANTOS, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, FRANCCESCOLI BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, o 

Advogado Dr.JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR (OAB 20055/MT), 

com carga dos autos desde o dia 31/10/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 15373 Nr: 1264-61.2005.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente, nos termos do artigo 431 da CNGC para que, EM 

REITERAÇÃO a intimação DJE 10352, o Advogado Dr.JOSE RODRIGUES 

DE FREITAS JUNIOR (OAB 20055/MT), com carga dos autos desde o dia 

27/09/2018, DEVOLVA-OS, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 155964 Nr: 3478-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO RUAN DE SOUZA TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o 

Reeducando, na pessoa de seu procurador para que fique CIENTE do 

cálculo de fls. 48, bem como maniofeste-se no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123392 Nr: 2265-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIVAL DE QUEIROZ FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANEGLADY PERES DE BRITO 

TAQUES - OAB:17149

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

de junho de 2019, às 15h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, INDEFIRO, por ora, o pedido constante no item “e” do petitório de fls. 

79/84.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 160912 Nr: 6394-75.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MATEUS CARDOZO SANTANA, 

FRANCISCO CARDOZO SANTANA, JORGE LUIS ALVES RAD 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14.783

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 

de janeiro de 2019, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, expedidos todos os documentos necessários para a realização da 

audiência acima designada, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação acerca do pedido de restituição juntado aos autos nº. 

6212-89.2018 (id. 160574), em apenso.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 3093 Nr: 2993-25.2005.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IVO SCHIMDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B

 Vistos etc.,

Denúncia – fls. 02/03.

Recebimento da denúncia em 16/04/1996 – fl. 25.

Citação pessoal do acusado – fl. 28/verso.

Resposta à acusação por meio de advogado nomeado – fls. 35/36.

Instrução Probatória – fls. 30, 49/52 e 74/75.
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Memoriais escritos da Acusação – fls. 78/80.

Memoriais escritos da Defesa – fls. 82/83.

Pronúncia – fls. 86/88, dando o réu José Ivo Schimdt como incurso no 

crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que 

dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal).

Intimação edilícia do acusado da sentença de pronúncia – fl. 109.

Trânsito em Julgado da sentença – fl. 112.

É o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a 

serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se 

pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 113 e 117.

Designo julgamento para o dia 07 de maio de 2019, às 08h00min.

Intime-se o Ministério Público, o réu, requisitando-o, se necessário e, seu 

Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas partes na fase do 

art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.

Quanto as residentes fora desta Comarca faculto as partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).

A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir todas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003699-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BORRACHARIA E VULCANIZADORA RM PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

VANDA SILVEIRA COSTANTE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001753-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERVA MATE COR E SABOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 29/01/2019 Hora: 

13:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005116-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SANTIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 29/01/2019. às 13:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001190-04.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA SONIA DUARTE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes quanto ao 

retorno dos autos. Nada sendo requerido em dez dias, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA JORDANA PINHEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002766-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TALITA JORDANA PINHEIRO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não está no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a 

relação entre o titular do comprovante de endereço e o reclamante, 

determino, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de setembro 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010445-66.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA PERTILE BORDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010445-66.2013.8.11.0045 REQUERENTE: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA REQUERIDO: ROSA MARIA PERTILE 

BORDA Visto. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, 

encaminhando-se aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos 

termos do artigo 782, § 3° do Código de Processo Civil. Após, ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CINTYA VALERIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002219-21.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CINTYA VALERIA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Com relação à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há de se ressaltar que o 

caso em espécie alberga sua aplicação, visto que o reclamante figura 

claramente como consumidora, pois é titular de conta bancária mantida na 

instituição financeira reclamada e, portanto, utiliza-se os serviços 

bancários vinculados à sua conta, sendo destinatária final do serviço; e, 

de outro lado, a parte reclamada enquadra-se como fornecedora, tal qual 

dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 

Ademais, imperioso considerar a responsabilidade objetiva do banco 

requerido, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

tal com já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “As instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou 

recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos 

falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 

1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). Sem destaque no original. 

Afasto a preliminar de inépcia da inicial arguida pela instituição bancária 

requerida, uma vez que o documento juntado pela reclamante comprova a 

ocorrência alega em relação à inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Além disso, o referido documento possibilitou a requerida 

exercer sua defesa, tanto que apresentou contestação nos autos. Da 

mesma forma, não há falar em prescrição da pretensão da reclamante em 

obter indenização decorrente do ilícito. Isso, porque, embora seja de três 

anos o prazo da pretensão para a reparação civil, nos termos do artigo 

206, § 3º, inciso V, do Código de Processo Civil, deve-se levar em 

consideração a contagem do prazo. A contagem deve ser iniciada da data 

em que houve a comunicação do devedor e também da ciência inequívoca 

da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, e não da data 

da inscrição como pretende a requerida. Ausente prova quanto à 

comunicação da reclamante, tem-se que o prazo iniciou-se em 2018, 

quando a autora teve o pedido de crediário negado. A relação havida 

entre, por outro lado, submete-se às normas dispostas no Código de 

Defesa do Consumidor, consoante interpretação do artigo 2º, caput, e do 

artigo 3º, caput, ambos da Lei n. 8.078/90. Portanto, o ônus da prova 

competia à parte reclamada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil, sobretudo ante a impossibilidade de se atribuir a 

requerente o ônus de realizar prova de fato negativo (possível 

fornecimento de senhas para terceiros), além de se tratar de evidente 

relação de consumo, ainda nos moldes do artigo 17 do Código de Defesa 

do Consumidor. Frise-se ainda ser de conhecimento da sociedade em 

geral, que não há sistema de “internet banking” infalível ou absolutamente 

blindado contra fraudes que envolvam transações realizadas no ambiente 

virtual, cabendo, na maioria das vezes, à instituição financeira, demonstrar 

a regularidade dos serviços e das operações imputadas em desfavor de 

seus clientes. A instituição bancária não juntou nenhum contrato a fim de 

contrapor as alegações da reclamante. Não se pode conceber que 

eventual fraude isenta a instituição bancária de responsabilidade, pois o 

requerido tinha o dever de analisar e aferir a veracidade dos documentos 

apresentados pelo contratante. De outro lado, em relação à segurança de 

sistema eletrônico disponibilizado pelas instituições bancárias para 

operações seguras via internet, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

no seguinte sentido: “Consumidor. Saque indevido em conta corrente. 

Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 

Inversão do ônus da prova. - Reconhecida a possibilidade de violação do 

sistema eletrônica e, tratando-se de sistema próprio das instituições 

financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, 

não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente possível de 

ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da 

prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, 

quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que 

não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido”. 

(REsp n. 557.030/RJ, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI). Sem destaque no 

original. A parte requerida não comprovou, inequivocamente, que a parte 

autora não tenha adotado as cautelas que lhe são recomendadas e que 

estão disponíveis em seu site, a todos os usuários de ‘internet banking’. A 

instituição bancária, por outro lado, não pode transferir responsabilidade 

aos clientes em contrapartida às facilidades que lhes oferta, com 

economia de custos de manutenção de postos e agências, pagamentos de 

adicionais por quebra de caixa, contratação de funcionários e 

seguranças. Neste contexto, pode-se concluir que o banco requerido, em 

razão dos riscos da atividade e ao disponibilizar sistemas de operações 

bancárias via internet, deve ser responsabilizado pelas falhas de 

segurança exclusivo da parte requerente. Cabia ao banco trazer aos 

autos elementos de prova documental corroborando suas alegações, 

conforme determina o artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbiu o 

requerido do ônus probatório que lhe competia, pois não foi exibido nos 

autos qualquer documento a respeito da operação bancária realizada. 

Cabia a ele a demonstração de que houve efetivamente a contratação do 

serviço, mediante a apresentação de contrato devidamente assinado. É 

certo que o uso de dispositivos de segurança do banco deve ser 

intransferível, porém, cabe à parte requerida comprovar a regularidade da 

operação financeira, uma vez que dispõe de meios técnicos para tanto, 

dada sua grandiosidade e poderio econômico. Não se pode exigir do 

consumidor, parte economicamente mais fraca, que comprove a fraude de 

terceiro ou, ainda, o não fornecimento de senha para terceiros. Nesse 

sentido o STJ editou a Súmula 479: Súmula 479: As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno 

relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias. Sem destaque no original. Infere-se, assim, que o 

requerido não prestou de forma adequada e segura o serviço em questão, 

permitindo a ação fraudulenta de terceiros. Com isso, causou danos à 

parte autora, considerando que a responsabilidade decorrente do risco da 

atividade independe da existência de culpa. Devidamente comprovada nos 

autos a falha na prestação de serviços pelo banco, que responde 

objetivamente pelos danos causados, conforme dispõe a Súmula 479 do 

STJ e o artigo 927, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem”. A situação descrita nos autos gera consequências 

emocionais, não se tratando apenas de um desconforto do cotidiano, 

sendo, por outro lado, muito além do mero aborrecimento ou dissabor. Isso 

porque do incidente decorreu insegurança e desconforto ao reclamante, 

causando dano moral indenizável. No que concerne ao valor da 
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indenização, esta deve seguir certos parâmetros, considerando-se a 

malícia, o dolo ou o grau de culpa do reclamado e ainda a finalidade da 

sanção reparatória para o que o ato abusivo não mais ocorra. A fixação 

da indenização observará os critérios normalmente atendidos pela 

jurisprudência: valor econômico de origem; natureza, extensão e 

intensidade da ofensa sofrida, com abalo das atividades cotidianas; 

condições pessoais da vítima e repercussão do dano na vida particular 

dela; capacidade econômica do ofensor e disparidade econômica entre as 

partes; grau de culpabilidade e verificação da ocorrência de má-fé ou de 

dolo; histórico anterior de ocorrências assemelhadas; eventual 

contribuição da vítima para o evento; caráter preventivo da reparação do 

dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC). Com base em tais critérios, e 

consideradas todas as circunstâncias mencionadas, fixo da indenização 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos 

morais. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por CINTYA VALÉRIA DA SILVA 

PEREIRA em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A., para: (i) 

DECLARAR inexigível a dívida de R$ 1.077,60 (mil, setenta e sete reais e 

sessenta centavos), bem como, determinar a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que 

fixo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR o reclamado ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação pelos danos 

morais, sobre o qual sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do 

Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, 

por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - 

AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo 

da multa diária pela não cumprimento da obrigação de fazer. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001544-92.2017.8.11.0045. REQUERENTE: PADUA INDUSTRIA DE 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME REQUERIDO: ANDRE LUIS 

RODRIGUES DOS REIS Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do 

acordo, reside na formação de título executivo judicial, nos termos do 

artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre PÁDUA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME e ANDRÉ 

LUIS RODRIGUES REIS, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante na minuta aportada no evento 14831910. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de setembro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 25 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES MALDANER WERLANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003403-46.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA INES MALDANER 

WERLANG REQUERIDO: PRIME SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. Na hipótese dos autos, 

verifica-se que o preposto da reclamada compareceu à audiência sem 

carta de preposição. Assim, não é possível saber se a pessoa física que 

compareceu tinha poderes para representar a parte reclamada em 

audiência. Logo, deve ser tida como ausente e, portanto, revel, nos exatos 

termos do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Anoto que, no sistema dos juizados 

não se admite a concessão de prazo para apresentação de carta de 

preposição quando o preposto comparece sem o documento – ressalvada 

a hipótese de acordo -, também não é possível a dilação no caso concreto 

(Enunciado 99 do FONAJE), considerando-se o acima fundamentado. 

Observo ainda que, no sistema dos Juizados, a revelia decorre da 

ausência da parte em audiência, portanto, diversa daquela adotada pelo 

Código de Processo Civil, onde a revelia resulta da falta de contestação. O 

objetivo da Lei 9.099/95 é claro, pretendendo a aproximação das partes 

para propiciar a conciliação, tanto que determinou o comparecimento 

pessoal, sancionando a ausência de forma severa (extinção do processo, 

quando faltar o autor, e revelia em se tratando do réu), justamente para 

estimular o comparecimento. Dessa forma, o feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente 

comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando 

indispensável dilação probatória. Além disso, os documentos aportados 

nos autos são suficientes para a análise da controvérsia; bem como o 

feito deve ser resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC 

– simplicidade, celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). A 

parte requerida não nega a existência de contrato de locação entre as 

partes, restringindo-se a alegar que não honrou o compromisso quanto ao 

pagamento em razão de dificuldades financeiras, não sendo motivo para 

excluir sua responsabilidade quanto às obrigações assumidas. Desse 

modo, em se tratando de ação versando sobre direito patrimonial, e por 

inexistentes quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho 

como verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar 

indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil. Além 

disso, a prova documental carreada ao caderno processual ampara 

sobremaneira a pretensão deduzida na peça inicial pela reclamante. O 

processo comporta julgamento antecipado, haja vista a prescinde da 

produção de provas em audiência e a concordância tácita do requerido 

com o pedido inicial, reconheço como devido o valor de R$ 1.420,00 (mil 
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quatrocentos e vinte reais), referente a conta de energia elétrica do mês 

de maio de 2017, consumo de água do mês de maio de 2017, faxina no 

imóvel em razão da desocupação e aluguel. Assim, passo a análise 

quanto ao pedido por danos morais. Pois bem, cabe ao locador entregar o 

imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, nos termos do artigo 

22, I, da Lei de Locações. Do mesmo modo, cabe ao locatário pagar 

pontualmente o aluguel e os encargos da locação, nos termos do art. 23, I, 

da Lei de Locações. Dito isto, denota-se a parte requerida deu causa à 

rescisão do contrato de locação e não cumpriu sua obrigação no 

avençado. Por outro lado, nota-se que a reclamada teve comportamento 

contrário à boa-fé objetiva, uma vez que saiu do imóvel e deixou encargos 

em aberto, tais como conta de energia elétrica, consumo de água e 

entregou o imóvel sem condições de habitação, tanto que obrigou a parte 

reclamante contratar serviço de limpeza no imóvel. Ressalto que não se 

trata de mero inadimplemento contratual, pois, além das dívidas deixadas 

pela desocupação do imóvel, a reclamante enfrentou dificuldades na 

tentativa de ser ressarcida dos prejuízos deixados pela requerida, além do 

tempo perdido na tentativa de solucionar o impasse criado pela requerida. 

Assim, com fundamento na teoria do desvio produtivo fixo a indenização. 

A indenização deve servir para compensar a vítima e, ao mesmo tempo, 

punir o ofensor, de tal sorte que condutas semelhantes não tornem a 

repetir-se. Por essa razão, atento ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade é que fixo a indenização a título de danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), ressaltando, contudo, que de acordo com a 

jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça os danos 

morais fixados em patamar inferior ao pretendido não implica em 

sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

MARIA INÊS MALDANER WERLANG em desfavor de PRIME SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME – ONE CELULAR, para: (i) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 1.420,00 (mil, quatrocentos e vinte reais) 

referente ao dano material, sobre o qual incide correção monetária pelo 

IPCA-E a partir da desocupação do imóvel e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação e; (ii) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

compensação por danos morais à reclamante, sobre o qual sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme 

norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade 

contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 

07.06.2018). Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 20 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004957-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR NETO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sociedade 

privada de capital fechado, inscrita no CNPJ Nº 05.437.257/0001-29, 

estabelecida no SEPN 508, Bloco C, Edifício BB Tecnologia, 2º Andar, Asa 

Norte, Brasília/DF, CEP 70.740-543, por suas advogadas abaixo 

assinadas, na ação que ANTENOR NETO VELOSO[1] demanda em seu 

desfavor, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

manifestar-se nos seguintes termos: 1. 1. Requerer a juntada aos autos 

do instrumento de procuração anexo, bem como a habilitação da patrona 

aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA OLIBONI CRESPIN DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001987-09.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RENATA OLIBONI CRESPIN 

DA ROSA REQUERIDO: RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME Vistos. 

Em que pese que as alegações da reclamante, verifico a necessidade de 

realização de perícia no aparelho. A autora alega que embora tivesse 

deixado o celular em decorrência do mau uso, o aparelho foi deixado no 

estabelecimento da reclamada funcionando. A requerida, por sua vez, 

alega que em decorrência da queda do aparelho, além da tela quebrada 

outros problemas surgiram cujos defeitos foram à causa do não 

funcionamento do celular. Assim, diante da controvérsia existente no 

presente feito, reputo que seu deslinde exige o conhecimento de natureza 

técnica, por meio de prova pericial, meio probatório este de maior 

complexidade e que é vedado no rito da Lei n. 9.099/95. Contudo, é cediço 

que a prova pericial não pode ser produzida neste Juizado Especial, por 

se tratar de prova complexa, não admitida no sistema da Lei n. 9.099/95, 

tanto que o artigo 33 da referida lei determina que todas as provas devem 

ser produzidas em audiência. Por tudo isso, embora não se verifique 

expressa exclusão de competência por meio do artigo 3º, da Lei n. 

9.099/95, o processamento da demanda em questão, no Juizado Especial 

Cível, por requerer colheita de prova técnica de considerável 

complexidade, viola os princípios informadores do Sistema criado pelo 

referido Diploma (celeridade, informalidade e simplicidade), e também 

norma constitucional de competência, qual seja, a do artigo 98, inc. I, da 

Constituição Federal, que destina aos Juizados Especiais o julgamento de 

causas de menor complexidade. Em suma, verifico que o esclarecimento 

de tal questão é crucial para o deslinde do feito, posto que, se 

comprovada eventual defeito do aparelho em decorrência da queda 

certamente terá reflexos diretamente no campo da responsabilidade civil. 

Assim também como terá reflexos a comprovação da inobservância da 

técnica utilizada no manuseio para a troca da tela por parte da reclamada, 

o que somente poderá ser feito mediante perícia no aparelho. Vê-se, 

portanto, que a questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não 

comporta tal tipo de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de 

problema que pode ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível 

proposta por RENATA OLIBONI CRESPIN DA ROSA em desfavor de 

RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO – ME (VIP CELL), sem resolução do 

mérito na forma do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e artigo 

51, inc. II, da Lei n. 9.099/95, devendo o autor, se assim o desejar, 

ingressar com ação própria no Juízo comum, onde possa produzir esse 

tipo de prova. Se o aparelho ainda estiver com a reclamada deverá esta 

proceder à devolução diretamente à parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, mediante recibo. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 21 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001769-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADELSON DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante alega desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

nome no cadastro de inadimplentes, sob a alegação de inexistência de 

relação jurídica entre as partes. O reclamado, por sua vez, defendeu a 

existência de coisa julgada sobre o objeto da lide e requereu a extinção do 

processo, mediante a condenação do autor em litigância de má-fé. 

Analisando os autos, verifico que a preliminar de existência de coisa 

julgada deve ser acolhida. Com efeito, comparando o objeto desta 

demanda com o processo julgado pela 1ª Vara Cível de Lucas do Rio 

Verde é possível constatar que os elementos subjetivos das ações se 

equivalem, que ambas tem o autor e o requerido como partes. Por seu 

turno, há identidade em relação ao elemento objetivo, já ambas as 

demandas questionam a existência do débito decorrente do contrato n. 

EC01218563214. Assim, havendo identidade entre os elementos das 

ações e diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos n. 

78-17.2016.811.0045 é clara a impossibilidade de rediscussão diante do 

que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil: “É vedado a parte 

discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se 

operou a preclusão”. Da mesma forma, não há possibilidade de apreciação 

das demais alegações relativas ao mérito, porquanto o artigo 508 do 

Código de Processo Civil impede o conhecimento de tais matérias: 

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e 

repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto 

ao conhecimento quanto à rejeição do pedido”. Nesse sentido, é 

inequívoca a extinção do presente processo sem apreciação do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Por fim, a 

despeito do conhecimento da existência de coisa julgada, o reclamante 

propôs novamente a demanda – agora no Juizado. Assim, é evidente que 

litiga de má-fé, nos termos do artigo 142 do Código de Processo Civil, por 

ter praticado ato que se subsume aos incisos I, III e VI do artigo 80 do CPC. 

Dessa forma, tendo em vista as especificações do processo, com fulcro 

no caput do artigo 81 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de 

condenar o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé 

equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa. 

Registre-se que, conforme o caput do artigo 81 e artigo 96, ambos do 

Código de Processo Civil, a quantia reverterá em favor da parte 

reclamada. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda 

proposta por ADELSON DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Condeno autor ao pagamento das custas processuais, 

bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 

2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, o que faço com 

fundamento no caput do artigo 81 do Código de Processo Civil, ante a 

conduta do autor que se subsume ao disposto nos incisos I, III, Ve VI do 

artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo valor será revertido em 

benefício da parte requerida (arts. 81 e 96 do CPC). Por consequência, em 

relação ao pedido contraposto resolvo o processo com apreciação do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 21 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004944-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA SIQUEIRA VANZELLA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004944-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAISA SIQUEIRA VANZELLA 

PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO Vistos. RAISA SIQUEIRA VANZELLA ingressou com Ação de 

Anulação de Cobranças Indevidas e Danos Morais com pedido Liminar em 

face de SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, todos 

qualificados nos autos. Consta na inicial em síntese, que as faturas de 

água da residência da autora, começaram a vir em valores exorbitantes, 

como por exemplo a fatura do mês de agosto/2018 no valor de R$ 750,33 

(setecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), a do mês de 

setembro/2018 no valor R$ 1.325,30 (um mil, trezentos e vinte e cinco 

reais e trinta centavos) e a do mês de outubro/2018 no valor de 1.239,84 

(um mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Aduz 

que os valores cobrados são totalmente irregulares considerando que as 

faturas dos meses anteriores correspondem a valores bem inferiores, 

tanto que o mês de julho/2018 o valor cobrado foi de R$ 251,05 (duzentos 

e cinquenta e um real e cinco centavos). Alega que as faturas 

exorbitantes do mês de setembro de outubro estão sendo discutidas 

administrativamente, todavia, nesta data, a reclamada suspendeu o 

fornecimento de água conforme cata de comunicação de id. 16620425. 

Por fim, ante a tentativa frustrada de resolver o conflito 

administrativamente, requer em sede tutela antecipada o restabelecimento 

do fornecimento de água, bem como seja obrigada a não suspender o 

fornecimento de água e esgoto em razão do debito discutido nos autos. É 

o relato. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto: “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202), e ainda que: “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados à inicial, observo que num juízo 

de cognição sumário, se fazem presentes elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, uma vez demonstrado, em tese, que 

a autora teve a suspensão do fornecimento de água por parte da 

reclamada, serviço essencial nos ditames do princípio da dignidade 

humana. Vejamos o que diz a jurisprudência neste sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORSAN. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA PELO HIDRÔMETRO DANIFICADO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO APÓS A TROCA DO 

APARELHO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO ART. 37, 

§6°, DA CONSTITUTIÇÃO DA REPÚBLICA -. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS. MAJORAÇÃO ART. 85, 

§2°, DO CPC DE 2015 -. I - A aplicação da multa decorrente da violação do 

hidrômetro, constante do disposto no art. 68 do Regulamento de Serviço 

de Água e Esgoto da CORSAN, pressupõe a efetiva comprovação da 

adulteração pela concessionária, por tratar-se de relação de consumo art. 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a falta 

do termo de ocorrência, e da demonstração da oscilação significativa do 

consumo depois da substituição do aparelho histórico da unidade -, a 

indicar a ausência de proveito econômico do consumidor, apta a legitimar a 

cobrança da multa levada a efeito. II - A responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, regulamentada pelo art. 37, § 6º da Constituição da 

República, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato 
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indigitado e o dano sofrido. Assim, comprovado art. 373, I, do CPC de 2015 

- o nexo de causalidade entre o ato ilícito da empresa concessionária ré, 

situado na cobrança indevida da multa por violação ao hidrômetro, e na 

suspensão imotivada do serviço de fornecimento de água potável, como 

forma de compelir o usuário ao pagamento de débito, e o prejuízo moral, 

tendo em vista a incontroversa privação do serviço público essencial, 

diretamente ligado ao princípio da dignidade humana, bem como; e, 

especialmente diante da condição de portador de deficiência física do filho 

do casal, configurado o dever de indenizar. III - Sobre o valor indenizatório, 

de relevo frisar, a natureza subjetiva da valoração, a legitimar a 

apreciação equitativa pelo Juízo, com base nas peculiaridades do caso 

concreto; na extensão do dano; na condição econômica das partes, bem 

como na proporção entre a gravidade da conduta e o abalo sofrido, 

consoante a disciplina do art. 944, do Código Civil. Portanto, a natureza de 

prestadora de serviço público essencial da empresa concessionária ré, 

em que pese pessoa jurídica de direito privado; a inércia administrativa na 

correção do vicio no fornecimento de água portável na unidade 

consumidora, notadamente diante do restabelecimento depois da liminar, 

bem como a extensão do dano, indicam a manutenção do valor de R$ 

3.000,00, pois em consonância com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com vistas à vedação do enriquecimento indevido pelo 

consumidor, com base na jurisprudência desta 3ª Câmara Cível. IV - Tendo 

em vista o trabalho do procurador da parte autora na peça exordial; na 

apresentação da réplica; interposição do presente recurso de apelação, e 

oferecimento de contrarrazões, bem como a natureza da causa, atinente a 

serviço público essencial, e o tempo de tramitação do feito ajuizamento em 

26.11.2013 - legitimam a majoração da verba honorária para o percentual 

máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação, consoante os 

critérios previstos nos incisos I; II; III, e IV do §2° do art. 85 do CPC de 

2015. Apelação da CORSAN desprovida. Recurso da parte autora 

parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70073795247, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 

24/07/2018) Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SUSPENSÃO IMOTIVADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA APÓS 

O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DE 

PROVIDENCIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA REGULAR E 

CONTÍNUA. ART. 22 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. 

PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIO NÃO APLICÁVEL. EMPRESA 

DE ECONOMIA MISTA. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 173, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE DO 

DISPOSTO NO ART. 100 DA CF. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007841174, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018). De outro viés, entendo 

que a requerente logrou êxito em expor situação que tenha o condão de 

dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação jurisdicional 

possa pôr em risco o seu, alegado, direito de usufruir do serviço público 

essencial de fornecimento de água (periculum in mora), o quê, a toda 

evidência, pode pôr em risco a ineficácia do provimento principal 

perseguido, eis que serviço é um bem essencial e indispensável à autora 

e sua família. Sendo assim, diante da presença dos requisitos inerentes às 

medidas de urgência, além da ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, e considerando, ainda, a principiologia que ilumina a matéria de 

defesa do consumidor, tenho que a concessão da liminar postulada é 

medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

veiculado inicialmente, para o fim de DETERMINAR que a Reclamada, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o fornecimento de água e 

esgoto, na residência da autora, bem com como se abstenha de 

interromper novamente o fornecimento dos serviços em razão do débito 

discutido nos autos, até o deslinde da ação, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) diário, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Cite-se a Reclamada, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. Deixo de designar 

conciliação tendo em vista ser improvável a conciliação, devendo a 

reclamada ser citada apenas para apresentar defesa. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002595-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PASQUALI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar dos 

embargos à execução opostos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37149 Nr: 2186-29.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado do requerido para 

manifestação acerca do LAUDO PERICIAL juntado as fls.135/157, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 19800 Nr: 1118-83.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT, MARIA CECILIA 

PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O/A ADVOGADO/A LEONARDO DE MATTOS PARA DEVOLVER 

OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE 

BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO 

ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32211 Nr: 2125-08.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO MOREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALVES DOS SANTOS - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 
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CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40461 Nr: 766-52.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ RISSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimação do exequente para 

manifestar-se da impugnação apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32018 Nr: 2036-82.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE BENTAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimação da parte autora para 

manifestar do ofício de p. 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 162797 Nr: 7686-95.2018.811.0045

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santo Aldori Silveira Hesper, Lenir Jane Carvalho 

Hesper, Eduardo Guse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solida Empreendimento Imobiliario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:145.61, LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a presente demanda fora distribuída em duplicidade, eis 

que protocolada fisicamente e digitalmente na plataforma do PJE sob o 

número 1004897-0.2018.8.11.0045.

Desta feita, proceda-se com o cancelamento da distribuição do presente 

feito, eis que os pedidos serão analisados nos autos do processo digital, 

conforme os termos da Portaria da Presidência n.º 127/2016.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Mauro Alfredo Gross (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000814-81.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

VANESSA DA SILVA MOREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. Vistos. Intime-se a parte autora 

para impugnar as contestações apresentadas nos eventos de ID's n° 

6035188 e 6748519, no prazo legal. Após a manifestação ou certificado o 

decurso do prazo in albis, manifestem-se as partes acerca das provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Em seguida, conclusos para saneamento. Intimem-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 21 de 

novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001618-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BASE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (AUTOR(A))

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA (AUTOR(A))

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001618-49.2017.8.11.0045. AUTOR(A): BASE 

TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE 

LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO Vistos. Em atenção ao pedido de ID n° 16398449 e, 

considerando os termos do acordo homologado por sentença (ID n° 

9877957 e 10401550), bem como a carta de exigência emitida pelo CRI 

desta Comarca (ID n° 16398454), defiro o pedido da parte e determino a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio 

Verde, para que a referida serventia proceda o cancelamento da 

averbação n° AV 10/16.184, que se refere a suspensão dos efeitos da 

consolidação, registrada às margens da matrícula n° 16.184 (ID n 

16398452). Expeça-se o necessário, via malote digital. Considerando a 

informação da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da 

Saúde e Empresários de Mato Grosso de que houve descumprimento do 

restante do acordo por parte dos requerentes, ora executados, SOLEICA 

FATIMA DE GOES F. DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA e BASE 

TERRAPLENAGEM LTDA EPP, conforme exposto no Id. 12627649, abre-se 

no caso a fase do cumprimento de sentença, assim determino o seguinte: 

Inicialmente, que se cumpra o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”, anotando como exequente: 

A Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso e executados: Soleica Fátima de Goes F. 

Lima, Arquimedes Fermino de Lima e Base Terraplanagem Ltda EPP. Em 

seguida, intimem-se os devedores acima nominados, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, paguem o débito, no valor de R$ 199.317,52 (cento e 

noventa e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois 

centavos), conforme planilha juntada sob o Id. 12627756, consignando 

que, caso não o efetuem o pagamento, no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não pagamento do devido 

no prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º). 

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que os 

devedores apresentem nos próprios autos, sua impugnação, nos termos 

do artigo 525, do Estatuto Processual Civil. Fixo os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde, 21 de 

novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004640-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1004640-18.2017 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO 

ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR: JOSÉ DE 

SOUZA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

VISTOS, ETC. JOSÉ DE SOUZA LIMA ajuizou AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO 

ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta ser portador 

das seguintes doenças: osteofitos em varias vertebras, osteoartrose, 

lordose e dispneia, conforme descrito na inicial. Diz que não fora 

concedido pelo requerido o benefício previdenciário de auxílio-doença na 

esfera administrativa em 24.10.2017 (ID n° 10738795). Assim, postula pela 

concessão do beneficio, desde a data de 15.08.2017 e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, em tutela de urgência/evidência e no mérito 

requer a procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos (Ids 

6114386 e seguintes). Recebida a inicial (ID n° 10812262), foi postergada 

a análise da liminar para após a realização da perícia médica, 

determinando-se a sua realização, bem como a citação da parte requerida. 

A tutela antecipada foi indeferida, conforme ID n°. 10738601. 

Regularmente citada, a autarquia não apresentou contestação, tão pouco 

manifestou-se quanto ao laudo pericial, conforme certificado no 

documento de ID n°. 13935965. A pericia foi realizada e o Laudo 

encontra-se acostado no ID n° 11666776, sendo que a parte autora se 

manifestou (ID n°13819095) favorável à conclusão da perícia e o INSS 

manteve-se taciturno (ID n° 13935965). Os autos vieram-me conclusos 

para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

PEDIDO ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

JOSÉ DE SOUZA LIMA com pedido de tutela antecipada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Primeiramente, 

cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de 

prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente convém destacar, que não houve apresentação da 

contestação, portanto decreto sua revelia, não se podendo aplicar os 

efeitos dela decorrentes por se tratar de direitos indisponíveis, conforme 

expressiva jurisprudência sobre o tema, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS MATERIAS DA REVELIA CONTRA O INSS. IMPOSSIBILIDADE. 

INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS 

HABITUAIS. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS. DIFICULDADE DE 

REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. DIREITO À APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PRECEDENTES. A ausência de contestação, pelo INSS, 

não conduz à aplicação automática dos efeitos materiais da revelia, posto 

que a causa trata de interesse da União e, por conseguinte, de direito 

indisponível (inteligência do art. 320, II, do CPC/73 (aplicável à espécie), 

reproduzido pelo inciso II do artigo 345, do NCPC). Nada obstante, os 

elementos probatórios acostados, sobretudo as conclusões do laudo 

pericial, autorizaram a procedência do pedido. Além dos requisitos 

previstos no art. 42, da Lei nº 8.213/91, demonstrados por meio de laudo 

pericial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os 

aspectos socio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, sendo 

certo que a idade avançada e o baixo grau de escolaridade são fatores 

que dificultam a reinserção no mercado de trabalho. Recurso improvido, 

inclusive em reexame necessário. Apelação. Processo : 

0000074-70.2007.8.05.0268, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/11/2017. Pois bem. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, em provisória 

ou definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pelo autor, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, em 

especial o CNIS constante do ID n°. 10738698, onde se verifica que o 

autor verteu contribuições ao INSS, na qualidade de empregado desde o 

ano de 1996 até o ano de 2016. Já a pericia médica realizada, laudo 

pericial acostado ID n°. 113386698, identificou clinicamente que o autor 

sofre de doenças osteofitos em varias vertebras, osteoartrose, lordose e 

dispneia, sem possibilidade de reabilitação, desde o ano de 2017 

(resposta ao quesito n° 10.), incapacitando-o de forma permanente, 

definitiva e total (respostas aos quesitos de ns. 4, 7, 18 e 20). Assim, 

devidamente comprovada à incapacidade laborativa permanente do autor 

e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido 

de aposentadoria por invalidez. Em relação ao dano moral pleiteado, 

entendo que não é devido no presente caso, tendo em vista que o autor 

não logrou êxito em demonstrar a existência do dano extrapatrimonial 

sofrido, uma vez que apenas afirma a necessidade de reparação em 

razão do indeferimento do benefício na via administrativa. O indeferimento 

do benefício administrativamente, por si só, não se constitui em dano 

moral, devendo haver a efetiva comprovação do abalo moral relevante 

sofrido em virtude da negativa administrativa, bem como o abuso ou 

ilegalidade por parte do instituto réu. Neste sentido, destaco a seguinte 

precedente jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

ESPECIAL. FRAUDE E MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NOVA VALORAÇÃO DA 

PROVA. RECONHECIMENTO TEMPO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO. CALOR. 

HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. INTERMITÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. 1. Se o conjunto probatório não demonstra a causa 

motivadora do cancelamento do benefício (ausência de comprovação do 

labor rural) é indevida a suspensão de aposentadoria por tempo de 

serviço operada pela Autarquia. 2. O cancelamento de benefício 

previdenciário fundado tão-somente em nova valoração da prova e/ou 

mudança de critério interpretativo da norma, salvo comprovada fraude e 

má-fé, atenta contra o princípio da segurança das relações jurídicas e 

contra a coisa julgada administrativa. 3. O agente nocivo calor detém o 

caráter de insalubre, pois acha-se elencado no código 1.1.1 do Decreto nº 

83.080/79 e no código 1.1.1 de Decreto nº 53.831/64, com previsão de 

aposentadoria aos 25 anos de serviço. 4. Se o laudo pericial atestam a 

habitualidade e a permanência da atividade insalubre - muito embora sem o 

tempo exato de exposição, mas exercida diuturnamente - é de ser 

reconhecida a especialidade do labor do segurado. 5. Se o segurado não 

comprova a perda moral ou a ofensa decorrente do indeferimento 

administrativo, não lhe é devida a indenização a esse título. Precedentes 

desta corte. (grifos não constam do original) (TRF4, 5ª T., AC nº 

2003.04.01.016376-2, relator Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 

de 25-06-2003, pág. 786). Assim, indevidos os danos morais pleiteados. 

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aviada 

por JOSÉ DE SOUZA LIMA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o beneficio de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 e seguintes 

da Lei 8.213/91, devidos a partir da data do requerimento administrativo, 

protocolado em 24.10.2017 (ID n°. 10738795), respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção monetária 

incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada 

prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 
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dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta 

sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 

30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, considerando que o autor já vinha 

recebendo beneficio de auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim 

as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso 

I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 22 

de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001074-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERMINO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1001074-61.2017 AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS AUTOR: NELSON FERMINO VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. NELSON FIRMINO DOS 

SANTOS ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta que em decorrência de 

um acidente de trânsito, fora submetido a um procedimento cirúrgico 

nominado Artroplastia Total do Quadril Direito (CID S 72.0), para 

implantação de uma prótese no quadril, recebendo benefício previdenciário 

de auxílio-doença no interstício de 09.04.2014 a 03.10.2014, retornando à 

suas atividades laborais. Relata ainda, que desde 2016 sofre de luxações 

ente o fêmur e o acetábulo, ocasionado pela prótese, aduzindo sofrer das 

seguintes patologias: CID 10 S 72.02 – Fratura do colo do Fêmur; CID 10 T 

84.0 – Complicação mecânica de prótese articular interna; CID 10 M 96.6 – 

Fratura de osso subsequente a implante ortopédico, prótese articular ou 

placa óssea., que o incapacita para o trabalho. De modo que postula pela 

concessão do beneficio, desde o requerimento administrativo datado de 

13.02.2017 (Id. 5801904), em tutela de urgência e no mérito requer a 

procedência da ação para concessão do benefício, bem como a 

condenação do Instituto réu ao pagamento indenizatório por danos morais. 

Com a inicial vieram os documentos (Ids n° 5801850 e seguintes). A tutela 

antecipada foi deferida, determinando o estabelecimento do beneficio 

auxílio doença desde a data do requerimento administrativo, conforme 

decisão de Id. 6698471. Regularmente citada, a autarquia apresentou 

contestação sob o Id. 6727996, aduzindo a preliminar de prescrição 

quinquenal das parcelas que precedem o ajuizamento da demanda e no 

mérito sustenta que o autor não possui os requisitos para o deferimento 

do beneficio pleiteado, assim pugna pela improcedência da ação. A 

impugnação veio aos autos no evento de Id. 9739890, confutando os 

argumentos esposados pela parte requerida, reiterando os pedidos 

inaugurais. Apresentou documentos (Id. 9739908 e seguintes) A pericia 

foi realizada e o Laudo encontra-se acostado Id n° 9958288, sendo que a 

parte autora se manifestou sua concordância, no documento anexo ao Id 

n° 10125949 e o INSS manteve-se taciturno, conforme certidão de Id. 

13922522. A parte requerente apresentou memoriais finais no Id. 

15430437. Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o 

relatório. Fundamento e decido. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA 

ALTERA PARTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

NELSON FIRMINO DOS SANTOS com pedido de tutela antecipada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita 

de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na 

comprovação da qualidade de segurado, bem como na incapacidade 

laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de ensejar o 

deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pela autora, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a 

Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria 

por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. 

Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, em especial o CNIS 

constante do Id. 672799, bem como a decisão de indeferimento 

administrativo, que fora fundamentada apenas na incapacidade laboral do 

autor (Id. 5801904). Já a pericia médica realizada, laudo pericial acostado 

Id n° 10201326, identificou clinicamente que o autor sofre de dor e 

encurtamento do membro inferior direito, devido a constantes luxações 

após o procedimento cirúrgico (resposta a quesito “b” e “f”), 

incapacitando-o para o labor desde março de 2014 (quesito “h”), de forma 

total e permanente (resposta ao quesito “g”). Corroborando as 

informações prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos 

particulares colacionados a inicial, confirmaram que o autor está 

acometido de doença que lhe impede de exercer suas atividades 

habituais. Assim, devidamente comprovada à incapacidade laborativa 

permanente do autor e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o 

deferimento do pedido de aposentadoria por invalidez. Em relação ao dano 

moral pleiteado, entendo que não é devido no presente caso, tendo em 

vista que o autor não logrou êxito em demonstrar a existência do dano 

extrapatrimonial sofrido, uma vez que apenas afirma a necessidade de 

reparação em razão do indeferimento do benefício na via administrativa. O 

indeferimento do benefício administrativamente, por si só, não se constitui 

em dano moral, devendo haver a efetiva comprovação do abalo moral 

relevante sofrido em virtude da negativa administrativa, bem como o abuso 

ou ilegalidade por parte do instituto réu. Neste sentido, destaco a seguinte 

precedente jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

ESPECIAL. FRAUDE E MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NOVA VALORAÇÃO DA 

PROVA. RECONHECIMENTO TEMPO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO. CALOR. 

HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. INTERMITÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. 1. Se o conjunto probatório não demonstra a causa 

motivadora do cancelamento do benefício (ausência de comprovação do 

labor rural) é indevida a suspensão de aposentadoria por tempo de 

serviço operada pela Autarquia. 2. O cancelamento de benefício 

previdenciário fundado tão-somente em nova valoração da prova e/ou 

mudança de critério interpretativo da norma, salvo comprovada fraude e 

má-fé, atenta contra o princípio da segurança das relações jurídicas e 

contra a coisa julgada administrativa. 3. O agente nocivo calor detém o 

caráter de insalubre, pois acha-se elencado no código 1.1.1 do Decreto nº 

83.080/79 e no código 1.1.1 de Decreto nº 53.831/64, com previsão de 

aposentadoria aos 25 anos de serviço. 4. Se o laudo pericial atestam a 

habitualidade e a permanência da atividade insalubre - muito embora sem o 

tempo exato de exposição, mas exercida diuturnamente - é de ser 
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reconhecida a especialidade do labor do segurado. 5. Se o segurado não 

comprova a perda moral ou a ofensa decorrente do indeferimento 

administrativo, não lhe é devida a indenização a esse título. Precedentes 

desta corte. (grifos não constam do original) (TRF4, 5ª T., AC nº 

2003.04.01.016376-2, relator Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 

de 25-06-2003, pág. 786). Assim, indevidos os danos morais pleiteados. 

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aviada 

por NELSON FIRMINO DOS SANTOS em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor 

o Beneficio de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 

e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a partir da data do requerimento 

administrativo, 13.02.2017 (Id. 5801904), respeitada a prescrição 

quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção monetária 

incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada 

prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta 

sentença, devendo ser implantado o benefício no prazo, máximo de 30 

(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, eis que as parcelas em atraso não 

ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I, c/c § 3º, inciso I, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de 

estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELY BARBOSA CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Referência: autos n.º 1000941-57.2018.8.11.0021 AUTOR(A): ELY 

BARBOSA CARNEIRO Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Nesse passo, para a colheita do depoimento 

pessoal da autora e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de Dezembro de 

2018, às 16h00min, no horário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Determino às partes que depositem em cartório (ou insiram no processo 

eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, 

devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do 

Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma 

de tais qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada. 

Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil. Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do 

contraditório, a não apresentação do referido rol ou seu depósito 

extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da produção da 

prova desta natureza. A intimação das testemunhas deverá seguir o que 

determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte 

interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6894 Nr: 866-60.2003.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Junior - OAB:9.245/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

EXECUTADA para que fique ciente da avaliação do bem e também da data, 

horário e local indicados pelos Leiloeiros, para a relaização do Leilão. Os 

Leilões seram realizados no Átrio do fórum desta Comarca e 

simultaneamente através do site www.balbinoleiloes.com.br, sendo o 

Primeiro Leilão: Dia 10/12/2018, às 13:00 horas e o Segundo Leilão: Dia 

10/12/2018, às 14:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86406 Nr: 904-23.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvecio França Rodrigues, Nicácio Correa Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Paul Carter, Joana D'Arc da Silva 

Ribeiro Carter, Timothy Dale Carter, Ivonete Lustosa Cavalcanti Carter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Monteiro 

Pasquariello - OAB:357.201/SP, Juliano Lazzarini Moretti - 

OAB:184125/SP, Leonardo Santini Echenique - OAB:249651/SP, 

Welton Magnone Oliveira dos Santos - OAB:14186/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, recebi ligação oriunda da Comarca de 

Corrente - PI, informando que não foi procedida a distribuição da carta 

precatória, retro expedida (fl. 845). Informou ainda que nas cópias 
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encaminhadas junto com o ofício de solicitação de informações acerca da 

CP, constatou que o processo de n. 0000668-87.2015.8.18.0027, objeto 

da penhora no rosto dos autos, é um processo de conhecimento, o qual 

está prestes a ser arquivado, eis que houve pedido de desistência da 

ação. Desta feita, impulsiono os autos às partes para que se manifestem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24133 Nr: 3430-36.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Weissheimer, Lirio Weissheimer, Voni 

Gork Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:25.276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, 

informando a localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000754-49.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BRUNO 

OLIVEIRA BRITO Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. No 

caso dos autos a parte autora comprovou que atualmente está afastado 

das atividades laborais e recebendo auxílio-doença, uma vez que, foi 

vítima de acidente automobilístico. Ademais, nunca é demais ressaltar, 

igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira que detém 

o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero 

questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as 

custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos 

reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito 

previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro 

de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à 

ação de inserir em um documento particular (a declaração de 

insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com 
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o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição 

financeira do requerente, para fins de concessão de assistência). Diante 

de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código de 

Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a possibilidade 

de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser o benefício 

em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos que indiquem 

situação adversa. Mister se faz analisar o pedido de tutela de urgência. 

Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 

requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 

273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo 

Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 

8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma 

genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na 

inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da 

verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrar-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja 

de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise meramente 

semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o que se 

apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a 

base corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as alegações que 

contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de prova 

já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo possível ad initium 

verificar que o autor não produziu uma mínima prova que corrobore as 

suas alegações, já seria caso de refutar de plano o pedido incidental, já 

que a probabilidade do direito é pressuposto procedimental da 

caracterização da necessidade da concessão do bem pretendido 

liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 23 de Janeiro de 2019 às 12h30min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Às providências. 

Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FIDELIS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Paula DE TAL (REQUERIDO)

Dirce Kelen R Brito (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000758-86.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE FATIMA FIDELIS ROCHA Considerando o teor do petitório com número 

identificador 14867299, designo nova audiência de conciliação e mediação 

para o dia 23 de Janeiro de 2019 as 16h00min, no horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, consignando as demais deliberações contidas na 

decisão inicial. Cite-se e intime-se o requerido no endereço declinado na 

manifestação com Id nº 14867299, devendo a referida realizar-se por meio 

de Oficial de Justiça. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001497-59.2018.8.11.0021 AUTOR(A): ROSIMAR 

PEREIRA COSTA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se a requerida, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 
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parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 23 de Janeiro de 2019 às 15h00min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Às providências. 

Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001319-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL MARMET (AUTOR(A))

JEAN MICHEL MARMET 01173268103 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RENAN ADORNO JUNIOR 43693558850 (RÉU)

ANDERSON RENAN ADORNO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001319-13.2018.8.11.0021 AUTOR(A): JEAN 

MICHEL MARMET, JEAN MICHEL MARMET 01173268103 Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na 

inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 
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realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. No 

caso dos autos a parte autora comprovou que atualmente está afastado 

das atividades laborais e recebendo auxílio-doença, uma vez que, foi 

vítima de acidente automobilístico. Ademais, nunca é demais ressaltar, 

igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira que detém 

o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero 

questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as 

custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos 

reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito 

previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro 

de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à 

ação de inserir em um documento particular (a declaração de 

insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com 

o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição 

financeira do requerente, para fins de concessão de assistência). Diante 

de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código de 

Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a possibilidade 

de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser o benefício 

em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos que indiquem 

situação adversa. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição 

inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se a requerida, nos termos 

do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 13 de 

dezembro de 2018 às 12h30min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir. 

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da contestação será a 

data aprazada para a audiência de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, 

ainda, havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu – já havendo pedido 

expresso do autor na não realização do ato na petição inicial, nos termos 

do artigo 334, parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o 

pedido de cancelamento de audiência efetivado única e exclusivamente 

por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a efetivação da 

solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiras somente as alegações de fato formuladas pelo autor na 

inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de Processo Civil, exceto 

se houver a incidência de quaisquer das disposições do artigo 345 do 

diploma citado. A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Água Boa, nos termos 

do artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). Às providências. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001852-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE PINTO TRICHES (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001852-06.2017.8.11.0021 AUTOR(A): ALLIANZ 

SEGUROS S/A De rigor, o deferimento do pedido formulado no Id nº 

13126917. Nesse passo, renove-se a ordem de citação e intimação 

dantes expedida, porém, deverá ser cumprida no endereço indicado no Id 

nº 13126917, devendo a referida ordem ser cumprida por meio de Oficial 

de Justiça. Consigno que a diligência do Oficial Justiça já foi recolhida, 

conforme guia de recolhimento inserida no Id nº 13126918. No mais, 

designo nova audiência de conciliação e mediação para o dia 13 de 

dezembro de 2018 às 13h00min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, consignando as demais deliberações contidas na decisão inicial. 

Cite-se. Cumpra-se. Água Boa, 21 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96461 Nr: 140-66.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Maciel Dallabrida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Selvino Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Lélis Bento de Resende - OAB:12675/MT, Luiz 

Paulo Gonsalves de Resende - OAB:OAB/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Apesar da alegação da advogada de que teria havido erro na 

avaliação do imóvel quanto ao seu valor mercadológico, este Juízo reputa 

que não merece acolhimento, visto que o inventariante não trouxe nenhum 

elemento indicativo de prova neste sentido, devendo ser indeferida a 

realização de avaliação por perito judicial.

 Assim, este Juízo INDEFERE a alegação de erro na avaliação.

 2 – Diante do fato de que restou autorizada a alienação da motocicleta 

marca/modelo Honda XLR 125, chassi n. 9C2JD17101R001211, este Juízo 

AUTORIZA o inventariante a promover o seu conserto de modo a agregar 

valor a sua venda.

 3 – Realizada a venda da referida motocicleta, que deverá ocorrer no 

prazo de 03 (três) meses, CUMPRA-SE a deliberação contida no item n. “4” 

da decisão às fls. 130/131.

 4 – Em seguida, realizada a venda da motocicleta, efetuado o pagamento 

dos débitos, INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, demostre a quitação das obrigações tributárias e não tributárias, 

como também as últimas declarações, oportunizando, caso queiram, à 

apresentação de partilha amigável.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24683 Nr: 3975-09.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 361 de 818



DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Britarte-Mineração Industria e Comercio de 

Brita, Walter Mancebo Manhaes, Marcos Wentz Manhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – Diante da manifestação da parte exequente (fls. 54/55), DEFERE-SE o 

pedido. Assim, com fundamento no art. 7º da Lei Estadual n. 8.672/2007 e 

da Portaria n. 219/GPGE/2017, este Juízo DETERMINA a suspensão do 

curso da presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

2 – Decorrido este prazo acima assinalado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE 

vista dos autos à parte exequente com a advertência de que não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias o processo será arquivado sem 

prejuízo de ser adotada a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

 3 – Conste anotação do sistema Apolo lembrete a fim de que seja 

desarquivado o processo e promovida a sua CONCLUSÃO.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13239 Nr: 179-78.2006.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 208/209, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4975 Nr: 95-19.2002.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felicio, Clovis Krewer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amirto Ananias Neto, Hospital e Maternidade 

São Francisco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Felicio - OAB:4826-A GO, 

Rafael Martins Felício - OAB:MT-4826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337, RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2496-B/MT

 1 – Com fundamento no art. 873, inciso II do CPC, este Juízo DETERMINA a 

realização de nova avaliação do bem penhorado, tendo em vista o 

decurso de mais de 04 (quatro) anos do último ato ocorrido (fls. 

1.250/1.254), devendo ser expedido carta precatória ao Juízo Deprecado 

de modo que, solicitando os bons préstimos, o Sr. Oficial de Justiça possa 

realizar o ato observando-se o art. 872 do Código de Processo Civil. 2 – 

Sendo concluída a avaliação, nos termos do art. 875 do CPC, este Juízo 

DETERMINA a realização de expropriação via leiloeiro judicial. 3 – O bem 

será expropriado em primeira praça no mínimo do montante designado na 

avaliação, e na hipótese de venda em segunda praça o equivalente pelo 

menos a 60 % (sessenta por cento) da avaliação (art. 891, parágrafo 

único CPC). 4 – O arrematante que pretender adquirir o bem em parcelas, 

observando-se a regra do art. 895 e seus incisos e parágrafos do CPC a 

fim de que este Juízo possa avaliar as condições de pagamento que o 

interessado pretende realizar. 5 – FIXA-SE a comissão do leiloeiro em 5 % 

(cinco por cento) sobre o valor do lanço ofertado para arremate do(s) 

bem(s), a qual será paga pelo (a)(s) arrematante(s). Em caso de 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s), ARBITRA-SE 

comissão do leiloeiro em 2,5 % (dois e meio por cento) sobre o valor do(s) 

bem (ns) penhorado(s), a qual será suportada pelo adjudicante. 6 – 

INTIMEM-SE para esses atos, pessoalmente, o devedor (art. 889, inciso I 

do CPC) e eventuais credores hipotecários ou senhorios diretos, ao 

menos 05 (cinco) dias antes da primeira praça ou leilão (art. 889 CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83553 Nr: 2390-77.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora (fl. 72), DEFERE-SE o pedido de 

prisão civil do executado MARCELO TIAGO CARLOS DA SILVA.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado MARCELO TIAGO CARLOS 

DA SILVA pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o 

pagamento das prestações alimentícias em atraso, conforme tabela 

apresentada à fl. 73, incluídas aquelas vencidas no curso da presente 

execução (Súmula 309 do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Diante da manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, 

§1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do 

teor da decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua 

conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao 

débito no montante descriminado.

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108569 Nr: 1584-03.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilidio David Rezende Neto, Ilídio David de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE ASSOCIADOS DO ARGUAIA E XINGÚ 

– SICREDI ARAXINGU em face de ILIDIO DAVID REZENDE NETO E ILIDIO 

DAVID REZENDE, todos qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram acerca do 

objeto desta demanda conforme fls. 104/108.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 
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também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 104/108), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31746 Nr: 746-70.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Vieira Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante dos esclarecimentos acima, este Juízo REJEITA a impugnação 

da autarquia ré às fls. 181/182.

2 – INTIME-SE a credora para promover o recálculo do débito, 

observando-se as orientações desta decisão, consignando-se o prazo de 

15 (quinze) dias.

 3 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao INSS para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, manifeste a respeito, observando-se a preclusão.

 4 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 08 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106683 Nr: 680-80.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Fonseca e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 19.515A, Moises Ferreira Junior - OAB:46338-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 208/209, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108580 Nr: 1591-92.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Fonseca Sales Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DEFIRO o pedido do Ministério Público às fls. 91/91-v.

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28127 Nr: 2569-16.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APMdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC .

2 – CONSIGNE-SE no mandado que o não atendimento do comando 

anterior no prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão 

para protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 3 (três) 

meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

3 – Transcorrido o prazo do item 1, com ou sem requerimentos, 

certifique-se e façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 05 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 885-22.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelcino Pegoraro, Selso Lopes de Carvalho, Tiago 

Thoma Martins de Paula, Tiago Canan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 1 – Diante do exposto, este Juízo CONHECE e DÁ PROVIMENTO aos 

embargos de declaração com efeitos modificativos a fim de declarar a 

incidência da multa moratória mencionada na decisão à fl. 362, tendo em 

vista que o depósito do montante da dívida ocorreu fora do prazo previsto 

(26 de agosto de 2015).

 2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de suspensão do processo 

e adoção das providências do art. 921, §1º do Código de Processo Civil.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31677 Nr: 677-38.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel da Silva Ribeiro - 

OAB:15.689-A/MT, Valdir  Ariones Pampinat i  Junior  - 

OAB:6145-B/MT

 1 – Ante a manifestação do credor, DEFERE-SE o pedido contido à fl. 117. 

Assim, OFICIE-SE ao INSS para que proceda à retenção de 30 % (trinta 

por cento) do benefício do devedor, devendo transferir mensalmente o 

respectivo numerário para conta judicial vinculada a este feito.

2 – Em seguida, INTIME-SE pessoalmente a representante legal do 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a conta 

bancária para a transferência do numerário referente ao benefício do 

devedor.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115643 Nr: 5912-73.2016.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPG, DCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação execução de alimentos em que a parte exequente 

afirma a ocorrência de adimplência da obrigação alimentícia vindicada 

nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fl. 77).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise do feito, nota-se pela manifestação do exequente de que a 

obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86016 Nr: 526-67.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevan Francisco Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por invalidez na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos à fl. 152, sendo pleiteado pela credora o 

levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33861 Nr: 2871-11.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Leite de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do exposto, este Juízo CONHECE e DÁ PROVIMENTO aos 

embargos de declaração com efeitos modificativos a fim de corrigir o erro 

material ocorrido na prolação da decisão às fls. 231/233, de modo que o 

dispositivo da decisão passará a constar nos seguintes termos:

 “Diante do exposto, ante o requerimento administrativo apresentado no dia 

01/02/2010 (fl. 28), este Juízo REJEITA a impugnação apresentada a fim 

de homologar os cálculos do exequente às fls. 216/217”.

 “Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios no importe 

equivalente a 10 % sobre o valor descrito na planilha de cálculo (fls. 

216/217)”.

 3 – Certificada a preclusão desta decisão, EXPEÇA-SE o competente RPV 

observando-se as formalidades de praxe.

 4 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 5 – Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

6 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

7 – Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31758 Nr: 758-84.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Fensterseifer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 1 – Em análise à impugnação do executado quanto ao valor dos 

honorários periciais, este Juízo reputa que não merece acolhimento, visto 

que a sua irresignação não foi acompanhada de elementos concretos de 

modo que possa vislumbrar excesso no valor orçado pelo “expert”. Além 

disso, tratando-se de 06 (seis) cédulas a serem calculadas, não se 

vislumbra a cobrança excessiva dos honorários periciais.

 Por sua vez, no que tange ao ônus do pagamento dos honorários 

periciais, nota-se que o impugnante visa reconsiderar a decisão prolatada 

à fl. 397 sem utilizar-se de procedimento recursal adequado para tal 

desiderato.

 Assim, este Juízo REJEITA a impugnação de fls. 408/409.

 2 – INTIME-SE o impugnante/executado para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, sob pena de coerção direta para tal fim.

 3 – Sendo efetuado o pagamento dos honorários, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de fls. 397 concernente ao início dos trabalhos 

periciais.

 4 – Do contrário, INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32867 Nr: 1873-43.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Ponciano Alves, João Ponciano Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Analisando os autos e considerando o teor da manifestação de fls. 

32/36, DEFERE-SE o pedido de citação por edital dos executados. 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 8º, inciso IV da Lei n. 6.830/1980, consignando-se 

as advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, ABRAM-SE vista dos autos à Defensoria Pública para 

manifestar o que entender de direito como curador especial do devedor, 

nos termos do art. 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

 3 – Cumprida a diligência acima, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102227 Nr: 3596-24.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT, Juliana Batista dos Santos - OAB:11.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Trata-se de procedimento ordinário ajuizado por LEANDRO TEIXEIRA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

todos qualificados no encarte processual, visando à satisfação do débito 

descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fl. 141).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTO o presente procedimento 

ordinário com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário 

Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116245 Nr: 6320-64.2016.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Ribeiro, Geraldo da Silva Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – A fim de examinar o interditando, este Juízo DESIGNA perícia médica, 

devendo ser oficiado à Secretaria de Saúde do Município de Água Boa/MT 

de modo que indique profissional na área médica ligado ao SUS para a 

realização de exame pericial, devendo o laudo ser acostado aos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias.

2 – Indicado o profissional, INTIME-SE o perito a fim de que indique a data, 

horário e local para a realização do exame com o interditando. Sendo 

indicada, INTIME-SE o interditando pessoalmente acerca do local e da data 

assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do 

Código de Processo Civil .

3 – Com o aporte do laudo, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público 

e ao curador especial para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6895 Nr: 867-45.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Délcima Souza Roberto, APCRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alacir Cândido Pereira 

Júnior - OAB:OAB 11.732

 1 – Em que pese se tratar das mesmas partes, compulsando os autos, 

não há determinação ou informação da existência de penhora promovida 

por este Juízo. Além disso, consoante o parecer do Ministério Público (fl. 

46), o valor da dívida e o numero dos autos não guarda sintonia com o 

objeto desta demanda.

 Ademais, como se pode perceber pela matrícula n. 28.052 do CRI de 

Barra do Garças/MT, consta a determinação de penhora nos autos n. 

2003/62 determinado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do 

Garças/MT.

Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido de baixa/cancelamento do 

registro n. 05 da matrícula n. 28.052 do CRI de Barra do Garças/MT.

 2 – Preclusas as vias impugnativas, RETORNEM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, tendo em vista o esgotamento da função jurisdicional.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 3575-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCCS, CRMS, Antonia Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 2. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte requerida, ante a documentação acostada às fls. 

93/98. Por outro norte, no tocante ao pleito de tutela de urgência formulado 

pela parte autora, não merece prosperar. Isso porque a tutela de urgência, 

regulada nos artigos 300 a 310 do NCPC, pela sua natureza jurídica, 

classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo 

possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter 

incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina 02 (dois) 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, a fim de 

proceder com a penhora do imóvel residencial, RENAJUD e BACENJUD 

(fls. 112/123), contudo, sem demonstrar os requisitos necessários para o 

deferimento do pleito. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência 

vindicada. 3. Ultrapassadas as questões preliminares arguidas, 

DETERMINO que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94109 Nr: 3229-34.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edegar Stecker - OAB:OAB/DF 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/SC 16808-0, Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 1 – Considerando a manifestação do credor (fls. 434/436), este Juízo 

DETERMINA a intimação do cônjuge do executado acerca da penhora e 

avaliação ocorrida no processo, nos termos do art. 842 do Código de 

Processo Civil.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para análise da 

manifestação às fls. 417/420.
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 3 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106548 Nr: 598-49.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Samuel da Silva Ribeiro - OAB:15.689-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JOÃO BATISTA 

NOGUEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos qualificados no encarte processual.

 A parte executada apresentou os cálculos de fls. 43/44.

O exequente concordou com os cálculos (fl. 46).

2. Sendo assim, diante da concordância do executado, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo exequente às fls. 43/44.

3. Expeça-se o competente requisitório (Precatório/RPV) em prol do 

exequente.

 4. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

expeça-se alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 Com a expedição, intime-se a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Decorrido o prazo supra, conclusos os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109770 Nr: 2321-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Belarmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onivaldes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Roberto Gass - 

OAB:OAB/SC 20.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por MANOEL 

BELARMINO DA SILVA em face de ONIVALDES DOS SANTOS, todos 

qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 36/37), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se 

revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), 

não havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento 

na avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 3. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em 

aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, ambos do CPC.

 Por conseguinte, DETERMINO a suspensão do curso da demanda a fim de 

que os executados efetuem o adimplemento da dívida, tudo com esteio no 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

 Em razão disso, DETERMINO o encaminhamento do feito ao arquivo 

provisório que deverá permanecer até eventual manifestação do 

interessado.

 Custas e honorários na forma acordada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 1440-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Maria Grando Jascoski, GGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Jose Jascoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do exposto, este Juízo DEFERE o pedido de expedição de 

alvará judicial a fim de que a inventariante possa promover os atos 

necessários no sentido de transferir os bens móveis acima elencados aos 

seus respectivos proprietários, exceto o caminhão Mercedes-Benz LS 

1935, ano/modelo 1993/1993, RENAVAM n. 00616269846, consoante à 

explicitação abaixo.

 2 – Em análise ao caso, nota-se que os veículos da marca/modelo 

VW/GOL 1.0, ano/modelo 2013/2013, RENAVAM n. 0053,7544259 e 

caminhão Mercedes-Benz LS 1935, ano/modelo 1993/1993, RENAVAM n. 

00616269846 possuem alienação fiduciária em favor, respectivamente, do 

Banco Volkswagen S/A (fl. 69) e do Banco Finasa S/A, apesar de existir a 

alegação da inventariante de quitação de seus débitos.

 Dessa maneira, INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, possa comprovar se o gravame do aludido veículo foi baixado 

ou, caso contrário, deverá tomar medidas para tal finalidade, devendo ser 

informado nos autos.

 Não sendo promovidas as diligências acima, isto é, não havendo notícia 

da baixa do gravame, deverá a inventariante promover os atos 

necessários visando à intimação das referidas empresas, consignando-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para tal finalidade, que será iniciado após o 

decurso do prazo conferido acima.

 3 – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe a este Juízo à disponibilidade financeira de valores a 

título de cancelamento da quota 0302-01 no grupo de consórcio imobiliário 

n. 000416 (fl. 238).

 4 – CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Água Boa/MT, 06 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10837 Nr: 812-26.2005.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira Pagnocelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anadir João Tonello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 1 – Diante da ocorrência de preclusão, este Juízo HOMOLOGA a 

avaliação judicial do bem penhorado, nos termos pleiteado à fl. 491.

2 – Realizada a avaliação do bem, INTIME-SE o liquidante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, visando ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do procedimento iniciado.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96212 Nr: 4700-85.2014.811.0021

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vale Pneus e Equipamentos Ltda., Roberléia Aparecida 

Pister da Silva, João Donizeti da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da manifestação de fl. 1529, INTIME-SE o requerente para 

manifestar acerca da continuidade de suas atividades ou requerer o que 

entender de direito, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias.

 2 – Após, INTIME-SE o administrador Judicial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste acerca do suposto encerramento das atividades da 

empresa.

 3 – Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Publico para 

manifestar sobre o alegado encerramento das atividades da empresa.
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4 – Tomada as diligenciam, REMETAM-SE os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111334 Nr: 3235-70.2016.811.0021

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Roberta da Silva - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de processo de avaliação judicial, proposto por PEDRO 

BONETTI, devidamente qualificado nos autos.

 Realizados alguns atos processuais, o autor manifestou nos autos no 

sentido de que não tem mais interesse no prosseguimento da demanda (fl. 

39).

 É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Em análise ao feito, nota-se que a demanda possui natureza disponível, 

o que autoriza a homologação do pedido de desistência do autor.

 Desta forma, deve este processo ser extinto, sem o julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

3. Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC.

Custas pelo autor.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4975 Nr: 95-19.2002.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felicio, Clovis Krewer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amirto Ananias Neto, Hospital e Maternidade 

São Francisco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Felicio - OAB:4826-A GO, 

Rafael Martins Felício - OAB:MT-4826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337, RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2496-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente, para proceder o preparo da Carta Precatória de AVALIAÇÃO 

a ser expedida à Comarca Caiapônia - GO, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhando a este Juízo as devidas Guias recolhidas para posterior 

encaminhamento da Deprecata para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103352 Nr: 4366-17.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Beatriz Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15981 Nr: 2928-68.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MLR, MLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Tadeu de Arruda 

Correia - OAB:172883

 1 – OFICIE-SE às empresas Claro Telecom e Participações S/A e Tim S/A 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem aos autos acerca da 

existência de linha telefônica, bem como dados cadastrais em nome de 

José Carlos Rodrigues dos Santos (CPF n. 362.976.908-04) a fim de 

subsidiar este Juízo com a localização da parte no intuito de dar 

cumprimento a mandado de prisão em aberto.

 2 – Sobrevindo resposta dos ofícios, sendo noticiada eventual linha 

telefônica ativa e dados cadastrais do referido, CUMPRA-SE o mandado 

de prisão (fl. 303) no endereço obtido, exceto se tratar de localidade 

anteriormente dirigida neste feito.

 3 – Do contrário, não havendo localização de linha telefônica ativa, como 

também endereço novo, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32552 Nr: 1557-30.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellus Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avenir Gomes Rodrigues 

Junior - OAB:35265/GO, Nelma Marques Oliveira Gomes - 

OAB:34949/GO, Silvio Eterno Novato - OAB:12235

 1 – CERTIQUE-SE o cumprimento da decisão à fl. 133, devendo a 

Secretaria do Juízo adotar medidas para a transferência do valor.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114433 Nr: 5039-73.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Pereira Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por 

invalidez c/c auxílio-doença ajuizada por MARIA HELENA PEREIRA 

VALADARES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), ao argumento de que a parte autora preenche os requisitos legais 

relativos à qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade 

para trabalhar nas suas atividades profissionais.

Com a exordial, vieram os documentos às fls. 37/81.

A petição inicial foi despachada (fl. 82).

 A parte requerida, embora citada, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação (fl. 87).

Decisão saneadora decretou a revelia da parte ré e designou perícia 

médica (fls. 104/105).

Laudo médico jungido à fl. 117.

A parte autora se manifestou acerca do laudo (fls. 119/129).
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O INSS, embora intimado, não se manifestou (fl. 132).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

 Fundamento e decido.

2. Conforme se depreende dos autos, foram fixados 02 (dois) pontos 

controvertidos na decisão saneadora de fls. 104/105, (i) comprovação da 

incapacidade temporária ou permanente e (ii) comprovação da atividade 

rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual 

ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido.

3. Desta forma, a fim de dirimir o segundo ponto controvertido, DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13 (treze) de março de 

2018, às 18h00min (MT).

Intimem-se as partes, para que compareçam acompanhadas de suas 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol e intimação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103738 Nr: 4608-73.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Vilella de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 1 – No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no 

art. 99, §2º do Código de Processo Civil , INTIME-SE o reconvinte (DJE) 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113733 Nr: 4572-94.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Monteiro Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para 

a obtenção dos benefícios pretendidos.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, SUSPENDE-SE a exigibilidade das 

referidas verbas, consoante o art. 98 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101874 Nr: 3331-22.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iloi Jacó Feldkircher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Toledo Ribeiro 

- OAB:OAB/MT 2311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Jacob - OAB:OAB/PR 

17.158

 1 – O Novo Código de Processo Civil passou a instigar a autocomposição, 

e que é dever do Magistrado, com o objetivo de propiciar às partes a 

solução consensual do conflito, em sintonia com o art. 3º, §3º do CPC, 

diante da probabilidade de transação quanto ao objeto litigioso, tem-se que 

a designação de audiência de conciliação para a solução do conflito é à 

medida que se impõe neste momento.

 Nesta esteira, por se tratar a demanda em que se admite composição 

entre as partes diante da disponibilidade da demanda, DESIGNA-SE 

sessão de conciliação a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2019 às 

12h30min (MT) no CEJUSC, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados.

2 – INTIMEM-SE as partes através de seus advogados via DJE para o 

comparecimento à audiência de mediação acima designada.

3 – Após a realização da audiência de conciliação, sendo obtido ou não 

acordo que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, o que deverá 

ser certificado nos autos, remetam-se os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26134 Nr: 583-27.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gasperini, Edson Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

Marcos Antonio Zaitter - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 1 – Diante da manifestação de fl. 204, este Juízo INDEFERE o pedido de 

reconsideração.

2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 202.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82782 Nr: 1625-09.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otmar Lauro Derlam, Cacimiro Dias de Moraes, Rosalina 

Scholze, Armando Scholze, Espólio de Joaquim Pacífico Carrijo, Vitalina 

Alves Carrijo, Milton Ribeiro Machado, Espólio de Eduardo Crispim das 

Chagas, Olair Crispim das Chagas, Marlene Crispim Ferreira, Marly Crispim 

das Chagas, Maria da Luz Crispim das Chagas, Aparecida Conceição 

Crispim das Chagas, Maria de Fatima Crispim Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 1 – Assim, este Juízo DETERMINA a suspensão deste processo pelo 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses, como estabeleceu a decisão exarada 

pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP. Em 

razão disso, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório devendo 

permanecer até nova manifestação do interessado, observado o 

interregno de suspensão da demanda por determinação do Colendo 

Supremo Tribunal Federal. 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105817 Nr: 114-34.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calcário Vale do Araguaia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S Industria e Comercio de Alimentos Ltda, 

Três Passos Comercio e Distribuidora de Gêneros Alimenticios Ltda., Neldo 

Egon Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Flaviano L. Ribeiro 

Moura Filho - OAB:

 Trata-se de procedimento ordinário ajuizado por CÁLCARIO VALE DO 

ARAGUAIA S/A em face de R S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, TÊS PASSOS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS 

ALIMENTICIOS LTDA e NELDO EGON WEIRICH , no qual postula à 
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satisfação de obrigação de dar decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informação da credora (fl. 

119).

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o cumprimento da obrigação, que foi confirmada pela parte credora 

(fl. 119).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da obrigação pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a pretensão executória, com 

fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14554 Nr: 1498-81.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fontano Industria de Laticinios LTDA, Rinaldo 

Caetano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução ajuizada pela UNÃO – FAZENDA NACIONAL em 

face de FONTANO INDÚSTRIA DE LATICINIOS LTDA e RINALDO CAETANO 

DA SILVA, todos qualificados no encarte processual, visando à 

satisfação do débito descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fl. 174).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22294 Nr: 1655-83.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:52589/PR, Evaristo Aragão Ferreira dos Santos - OAB:15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Em manifestação do acordo apresentado por BANCO CNH CAPITAL s/a e 

pelo réu JOSÉ EUGÊNIO ROSA (fls. 165/167) foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação 

e a extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 166/167), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 166/167), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103986 Nr: 4736-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Domingos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98775 Nr: 1534-11.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pauliana Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28590 Nr: 3024-78.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Diante do requerimento da parte autora (fls. 15-v), DEFERE-SE o pedido 

de prisão civil do executado ITAMAR VIEIRA DE SOUZA.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado ITAMAR VIEIRA DE SOUZA 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 76, 
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incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 

do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Diante da manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, 

§1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do 

teor da decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua 

conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao 

débito no montante descriminado.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108586 Nr: 1595-32.2016.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidas Amado Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amado Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a presente ação, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do CPC, para o 

fim de decretar a interdição de MARIA AMANDO SOBRINHO, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nomeando-lhe curador seu filho LEONIDAS AMANDO SOBRINHO, 

brasileiro, solteiro, portador da C.I. RG n. 814.388 SSP/MT e do CPF n. 

522.095.981-68, residente e domiciliado na Rua 06, chácara 250, Bairro 

Industrial, Água Boa/MT, nos termos art. 755, I do CPC.

Em obediência ao disposto no art. 755, §3º do CPC, inscreva-se a 

presente interdição no registro de pessoas naturais e imediatamente 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o Juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 

(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, constando do edital o nome da interdita e da curadora, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que a interdita poderá praticar autonomamente.

De acordo com o disposto no artigo 1.012, §1º, VI do Código de Processo 

Civil, a sentença de interdição produz efeitos desde logo, dispensando-se, 

portanto, o prazo para o trânsito em julgado.

Isento de custas ante a concessão da gratuidade judiciária.

Após as formalidades legais, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas de 

estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36407 Nr: 1008-83.2011.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Andreia Dary Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugenio de Souza Belém, Valdivino Gomes 

Belem, Eva de Souza Dary, Orilene Lopes de Souza, João Arlindo 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – ACOLHE-SE o requerimento do autor formulado na petição de fl. 107. 

As diligências visando à localização da parte, a princípio, são de 

responsabilidade do autor da demanda. Contudo, estando ao alcance do 

magistrado sistemas de buscas e pesquisas informatizadas, visando à 

efetividade do feito e em atendimento ao art. 6º do CPC , cabível o 

deferimento do pedido, mormente quando o demandante tenha realizado 

diligências na tentativa de localizar o réu.

 Assim, DETERMINA-SE que seja efetuada busca do endereço do 

requerido no sistema SIEL da Justiça Eleitoral.

2 – DETERMINA-SE a consulta em sistema de entidades conveniadas, bem 

como, OFICIE-SE as principais empresas de telefonia (“VIVO, CLARO, OI e 

BRASIL TELECOM”) a fim de que as referidas possam informar a 

existência de endereço em nome do réu em seus registros cadastrais.

 3 – Sendo exitosas as diligências acima, PROMOVA-SE a citação do réu, 

observando-se as deliberações contidas no despacho inicial.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85625 Nr: 140-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Regina Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1 – Diante da ausência de impugnação pelo executado, (fl. 188), este 

Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo exequente.

2 – EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório competente.

 3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores 

referentes ao precatório estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos referidos valores, observando-se as regras de 

levantamento expressas pela Corregedoria-Geral de Justiça do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 4 – Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31287 Nr: 286-83.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jacob - ME, Wilson Jacob

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Analisando os autos e considerando o teor da manifestação de fl. 46, 

DEFERE-SE o pedido de citação por edital dos executados. EXPEÇA-SE 

edital com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as formalidades 

do artigo 8º, inciso IV da Lei n. 6.830/1980, consignando-se as 

advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, ABRAM-SE vista dos autos à Defensoria Pública para 

manifestar o que entender de direito como curador especial do devedor, 

nos termos do art. 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

 3 – Cumprida a diligência acima, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT0011327A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1001168-47.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: ANTONIO 

GONCALVES DE SOUZA Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BUGUISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000487-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JORGE 

BUGUISKI Consoante se infere dos autos, depois de citada a requerida, 

julgados improcedentes os pedidos iniciais e, determinado o recolhimento 

das custas recursais, cingiu-se a autora a postular homologação de 

desistência. No entanto, necessário, no presente caso, a prévia 

concordância da requerida, eis que formulado o pedido depois de 

composta a lide. Ante o exposto, intime-se a requerida a ratificar o pedido 

de homologação de desistência ou, postular o prosseguimento do feito, 

consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001144-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCIANA GOMES DE FREITAS Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 (Código de Processo Civil) nada dispôs acerca do 

impulsionamento de eventual cumprimento de sentença pelo interessado 

depois do trânsito em julgado da decisão, ficara a cargo dos regulamentos 

administrativos tal especificação. No Estado de Mato Grosso, a 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT 

especificamente dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados. Diante do exposto, determino que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo 

requerido nesse prazo, determino o seu arquivamento, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010367-42.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU SCHIOCHET (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDECLEIA VANESSA GUIZZO OAB - RS80147-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010367-42.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARILU 

SCHIOCHET Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente 

feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE COELHO DE LIMA 02508914177 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDA OLIVEIRA MARQUEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000405-46.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ELAINE 

COELHO DE LIMA 02508914177 Intime-se a autora para que manifeste-se, 

em 05 (cinco) dias, acerca do pleito de substituição do polo passivo. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 22 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001270-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001270-06.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: GILMAR 

FERREIRA RODRIGUES JUNIOR Intime-se o exequente a requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento, consignando para 

cumprimento o prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Água Boa, 22 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA - PLASTICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE ALMEIDA NASCIMENTO SILVA OAB - SP359993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUSTREGESILO ALEXANDRE DE ATHAYDE (REQUERIDO)

AGRIPERES COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000745-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAIARA 

OLIVEIRA DE ALMEIDA, MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA - PLASTICOS - 

EPP Em que pese a ausência da parte autora na audiência anteriormente 

agendada, tal fora previamente justificada. Com efeito, ausente a citação 

da parte requerida, factível que a presença da autora á audiência não 

acarretaria eventual resultado útil ao feito. Nesse passo, remetam-se os 

autos à Sra. Conciliadora para designação de nova audiência. Cumpra-se. 

Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO ALVARES (EXEQUENTE)

LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA (EXEQUENTE)

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR (EXEQUENTE)

LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES (EXEQUENTE)

LANUCCY ARAUJO ALVARES (EXEQUENTE)

DERCIO ALVARES JUNIOR (EXEQUENTE)

CARLOS ROGERIO ALVARES (EXEQUENTE)

SOLANGE GOMES ALVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (EXECUTADO)

TARCISIO CARDOSO TONHA (EXECUTADO)

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001935-22.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DERCIO 

ALVARES, LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, CARLOS ROGERIO 

ALVARES, SOLANGE GOMES ALVARES, LUCIENE ARAUJO ALVARES 

MARCONDES, DERCIO ALVARES JUNIOR, LANUCCY ARAUJO ALVARES, 

FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA, SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR Considerando o teor da certidão retro, intime-se a 

exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-57.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA KNAPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010032-57.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: DEJALMA 

KNAPP Considerando o depósito pelo executado, dos valores devidos e a 

expressa concordância do exequente com o montante depositado, 

determino a vinculação dos valores ao presente feito. Após a vinculação, 

venham-me os autos conclusos para análise de expedição de alvará. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001875-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001875-49.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

FERNANDA DOS SANTOS SILVA Considerando o depósito pelo 

executado, dos valores devidos e a expressa concordância do exequente 

com o montante depositado, determino a vinculação dos valores ao 

presente. Após a vinculação, venham-me os autos conclusos para a 

análise de expedição de alvará. Depois de promovidas as medidas acima, 

retornem-me conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001625-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001625-16.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ISAIAS 

RIBEIRO DA SILVA FILHO Corrija-se o registro, a distribuição e autuação 

do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação 

em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO PEDUTI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA AFONSO MENDES FERREIRA OAB - GO37503 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXECUTADO)

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000785-06.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EMILIO 

PEDUTI NETO Defiro o pedido retro. Por consequência, determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 372 de 818



penhora de créditos da parte executada, junto à instituição financeira 

indicada, a ser cumprida por Oficial de Justiça em horário de 

funcionamento da empresa, diretamente em seus caixas. Cumpra-se. 

Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONES MENDES GONCALVES OAB - MT23854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ECKERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000702-53.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: EDILAINE 

MENDES GONCALVES Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000693-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEMUEL VENDRAMETO DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROBERTO SCHERER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000693-91.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: LEMUEL 

VENDRAMETO DE AMORIM Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-59.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010340-59.2016.8.11.0021 REQUERENTE: SERGIO 

PAES GOUVEIA Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015 (Código de Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento 

de eventual cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito 

em julgado da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação. No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em 

seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados. Diante 

do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo prazo 

de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, determino o seu 

arquivamento, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010376-04.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARRETO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010376-04.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: BRUNO 

BARRETO MARQUES Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000747-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000747-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES Inicialmente, determino que o 

trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em 

primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição contida no 

artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-77.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI GONÇALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010311-77.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: EDINEI 

GONÇALVES DA SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-74.2011.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDYR DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010124-74.2011.8.11.0021 REQUERENTE: 

JURANDYR DE SOUZA BARROS Deixo de acolher o pedido retro, por 

encontrar-se o feito suspenso, com fundamento no art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Aguarde-se em cartório, o restabelecimento da Empresa 

e/ou a respectiva decretação da falência. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELKER MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000599-46.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

JOSIELKER MORAES DE SOUSA Em que pese a ausência do autor à 

audiência de conciliação, tal fora previamente justificada. Nesse passo, 

remetam-se os autos à Sra. Conciliadora para designação de nova data 

para audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT18714/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA MC LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000129-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VINICIUS 

ROCHA DE OLIVEIRA Consoante se infere dos autos, já fora tentada a 

citação da requerida, porém sem êxito. Nesse passo e considerando que 

diligências no sentido de localização da parte adversa são incompatíveis 

com o rito dos Juizados Especiais, intime-se a autora a postular medida 

efetiva ao prosseguimento do feito, consignando para cumprimento o 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000562-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDERSON PAZ DA SILVA Consoante se infere da certidão retro, em que 

pese devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos autos o 

recolhimento das custas recursais. É o necessário à análise e decisão. 

Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 dispõe o 

seguinte acerca da comprovação do preparo recursal: “O preparo será 

feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção.” Conforme se verifica, o 

preparo deve ser comprovado independentemente de intimação, no prazo 
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de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da respectiva interposição. Assim, 

considerando o teor da certidão retro, há preclusão consumativa, devendo 

ser declarado deserto o recurso. Ante o exposto, declaro deserto o 

recurso interposto pela requerida, por falta de recolhimento do preparo, 

deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com fulcro no artigo 42, § 1º, 

da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000742-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCOS VINICIUS ALVES NOGUEIRA Consoante se infere da certidão 

retro, em que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de 

comprovar nos autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário 

à análise e decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995 dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo 

recursal: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.” 

Conforme se verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente 

de intimação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

respectiva interposição. Assim, considerando o teor da certidão retro, há 

preclusão consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o 

exposto, declaro deserto o recurso interposto pela requerida, por falta de 

recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-08.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE SOUZA OAB - GO0031083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO OAB - MG0088304A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010087-08.2015.8.11.0021 REQUERENTE: BRAZ 

BUENO DE OLIVEIRA Consoante se infere da certidão retro, em que pese 

devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos autos o 

recolhimento das custas recursais. É o necessário à análise e decisão. 

Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 dispõe o 

seguinte acerca da comprovação do preparo recursal: “O preparo será 

feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção.” Conforme se verifica, o 

preparo deve ser comprovado independentemente de intimação, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da respectiva interposição. Assim, 

considerando o teor da certidão retro, há preclusão consumativa, devendo 

ser declarado deserto o recurso. Ante o exposto, declaro deserto o 

recurso interposto pela requerida, por falta de recolhimento do preparo, 

deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com fulcro no artigo 42, § 1º, 

da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PERUZO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRAZ & MELO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000764-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCELO PERUZO MACHADO Consoante se infere da certidão retro, em 

que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos 

autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário à análise e 

decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 

dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo recursal: “O 

preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e 

oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.” Conforme se 

verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente de intimação, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da respectiva 

interposição. Assim, considerando o teor da certidão retro, há preclusão 

consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o exposto, 

declaro deserto o recurso interposto pela requerida, por falta de 

recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001010-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA Consoante se infere da 

certidão retro, em que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de 

comprovar nos autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário 

à análise e decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995 dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo 

recursal: “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.” 

Conforme se verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente 

de intimação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

respectiva interposição. Assim, considerando o teor da certidão retro, há 

preclusão consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o 

exposto, declaro deserto o recurso interposto pela requerida, por falta de 

recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000690-73.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ADAIR 

RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER Corrija-se o registro, a 

distribuição e autuação do presente feito, para constar no sistema 

PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. 

Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000672-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FLORENTINO DIONERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000672-52.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EDSON 

FLORENTINO DIONERES Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Nesse passo, intime-se a executada 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

determina a redação do artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de março 2015. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000818-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONES MENDES GONCALVES OAB - MT23854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000818-59.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: EDILAINE 

MENDES GONCALVES Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA PESSINI (EXECUTADO)

JONAS ADRIANO PESSINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000819-44.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: EDELSON 

ALVES DE OLIVEIRA Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013291-31.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIS VIZZOTTO OAB - MT0009712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDAIRA V. WEBBER (EXECUTADO)

VANDAIRA VIEIRA WEBBER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013291-31.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: JOEL 

BECKER Já tendo transcorrido o prazo de suspensão dantes requerido, 

intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo se 05 dias, sob 

pena de arquivamento. Havendo manifestação ou certificado o respectivo 

decurso de prazo, retornem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-25.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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CASANOVA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E MACHADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010254-25.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

CASANOVA & CIA LTDA - EPP Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001897-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR DALLA COSTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001897-10.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MENDEL & 

MENDEL JUNIOR LTDA - ME Ocorrendo a tempestiva e devida notificação 

do devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de bens à 

penhora e não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação nem 

indicado bens passíveis de constrição, bem como não sendo a constrição 

supramencionada suficiente à quitação do débito, caso é de continuidade 

da execução forçada da obrigação. Por tal razão, determino a expedição 

de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que perfaça a penhora, 

avaliação e remoção do bem móvel retro indicado. Nos termos do artigo 

1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e considerando que a 

propriedade móvel transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. 

Oficial autorizado a penhorar os bens móveis indicados, 

independentemente do local onde se encontra o bem, ainda que sobre a 

posse, detenção ou guarda de terceiros. Em caso de ausência de 

atribuição de valor do bem pelo executado, com a concordância do 

exequente, nos específicos casos em que a lei determina (artigo 680 

caput, cumulado com artigo 668, parágrafo único, inciso V, ambos do 

Código de Processo Civil), determino a imediata avaliação do bem, nos 

termos do artigo 652, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fica 

desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem penhorado 

somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos termos do 

artigo 666, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, com expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do contrário e de 

forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do exequente, 

ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que deverá 

providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do direito 

que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da penhora. 

Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de expressa 

concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder do 

executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Cumpra-se, expedindo mandado 

de penhora, avaliação e remoção dos bens. Sem prejuízo, deixo de deferir 

a expedição de ofício ao DETRAN eis que tal providência no caso dos 

autos, deve ser promovida pelo próprio Poder Judiciário via Sistema 

RENAJUD. Assim sendo, promova-se inclusão de restrição junto ao 

prontuário do veículo por meio do sistema RENAJUD. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000667-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000667-30.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SANDRA 

APARECIDA DE MAGALHAES Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Nesse passo, 

intime-se a executada para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da Lei 13.105, 

de 16 de março 2015, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço. Cumpra-se. Água Boa, 22 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARIS PEDRAS E POLIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA SOUSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001028-47.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SOLARIS 

PEDRAS E POLIMENTOS LTDA - ME Inicialmente, cumpre consignar que, 

consoante se infere da certidão da Sra. Oficial de Justiça, o Sr. Adão 

Noleto Costa, cônjuge da executada à época em que o débito fora 

contraído, manifestou a intenção de pagar a dívida. Nesse passo e 

considerando a fé pública da qual dispõem os Oficiais de Justiça, 

determino, inicialmente, a retificação da autuação do presente feito, para 

que conste como executado o Sr. Adão Noleto Costa. Na sequência, 

intime-o para que manifeste-se em 05 (cinco) acerca da proposta de 

acordo retro formulada, consignando-lhe que havendo concordância 

deverá promover o respectivo cumprimento, informando-o formalmente 

nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001297-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001297-86.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ANDRESSA MORAIS CHAVES Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 
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condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-27.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON MATEUS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FLAVIO CALDEIRA BOAVENTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010077-27.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: EBERSON 

MATEUS DOS SANTOS Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do 

devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e 

não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens 

passíveis de constrição, caso é de continuidade da execução forçada da 

obrigação. Assim sendo, oficie o Município de Água Boa-MT a efetuar o 

desconto do crédito até o montante atualizado, em folha de pagamento do 

executado Sr. João Flávio Caldeira Boaventura, no limite mensal de 30% 

da respectiva remuneração líquida, valor este que deverá ser depositado 

em conta bancária de titularidade do exequente, conforme retro informado. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-68.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISO JOSE BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010126-68.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA Não tendo sido o débito do executado 

quitado, fora a parte exequente instada a manifestar-se. Não tendo trazido 

aos autos a informação necessária ao impulsionamento do processo – 

qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, 

a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de 

informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da informação 

que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se comum, nos 

dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes 

a trazer aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação. O direito 

discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma que a 

intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, cujo patrono detém plenas possibilidades de, 

por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários e do 

Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de pesquisas de 

bens do executado junto ao Sistema Renajud e determino a intimação do 

exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-94.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA DE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

IVAR TORRICO RIVAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010004-94.2012.8.11.0021 EXEQUENTE: POLYANA 

DE OLIVEIRA BARBOSA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000226-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CRISTIAN DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000226-49.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EVERTON 

CRISTIAN DE OLIVEIRA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Nesse passo, intime-se a executada 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

determina a redação do artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de março 2015. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RIBEIRO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000509-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RONAN 

RIBEIRO CARVALHO Renove-se a intimação para cumprimento, em 10 

(dez) dias, da decisão constante do id nº 12893100, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001618-24.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RIBEIRO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001618-24.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE 

MARIA RIBEIRO BARBOSA Analisando os autos, verifica-se que o patrono 

da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos 

presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-54.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PROLO & SOUSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA OAB - MT0019263A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010071-54.2015.8.11.0021 REQUERENTE: PROLO 

& SOUSA LTDA - ME Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil) nada dispôs acerca do 

impulsionamento de eventual cumprimento de sentença pelo interessado 

depois do trânsito em julgado da decisão, ficara a cargo dos regulamentos 

administrativos tal especificação. No Estado de Mato Grosso, a 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT 

especificamente dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados. Diante do exposto, determino que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo 

requerido nesse prazo, determino o seu arquivamento, independentemente 

de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001418-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANELYSE LEIGH CORDEIRO BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001418-17.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ANELYSE 

LEIGH CORDEIRO BRITO Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001396-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001396-56.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RAQUEL 

RIBEIRO SANTIAGO Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001366-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI RIBEIRO PRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 379 de 818



ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001366-21.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JOCELI 

RIBEIRO PRETTO Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010202-29.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALPIZZOL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TAMBANI RODRIGUES OAB - MT0013986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010202-29.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

DALPIZZOL & CIA LTDA - ME Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo 

requerido. Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a 

exequente independente de nova intimação sob pena de extinção. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001517-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA WELTER BATISTA OAB - SP258654 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001517-84.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MENDEL & 

MENDEL JUNIOR LTDA - ME Corrija-se o registro, a distribuição e autuação 

do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação 

em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000398-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE FARIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000398-88.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: IVANILDE 

FARIAS DA SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-88.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARDOSO TONHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010276-88.2012.8.11.0021 REQUERENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Não tendo sido o débito do executado 

quitado, fora a parte exequente instada a manifestar-se. Não tendo trazido 

aos autos a informação necessária ao impulsionamento do processo – 

qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, 

a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de 

informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da informação 

que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se comum, nos 

dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes 

a trazer aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação. O direito 

discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma que a 

intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, cujo patrono detém plenas possibilidades de, 

por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários e do 

Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de pesquisas de 

bens do executado junto ao Sistema Renajud e determino a intimação do 

exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010114-54.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ADRIANO PESSINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010114-54.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCOS 

ALBERTO ALVES Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 
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(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-18.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010000-18.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ITAMAR 

ANTONIO DE SOUZA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001499-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001499-63.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LUIZ 

CARLOS VIANA Analisando os autos, verifica-se que o patrono da parte 

autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000901-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CASTRO MARCELINO OAB - GO13412 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKEL DOUGLAS PAES ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000901-75.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: FRUTT 

CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - EPP 

Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento 

de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa 

disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 

783 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) 

e tendo o exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere 

o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do 

artigo 238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001786-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SOARES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001786-26.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: L. A. M. 

FOLINI COBRANCAS - ME Corrija-se o registro, a distribuição e autuação 

do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação 

em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000720-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANVERSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PIRES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000720-74.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADRIANO ANVERSA Consoante se infere dos autos, o requerido não foi 

localizado para ser citado. Nesse passo e considerando que a promoção 

de diligências visando a localização da parte adversa é incompatível com o 

rito dos Juizados Especiais, intime-se a parte autora a emendar a inicial, 

consignando para cumprimento o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEZZINI FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000949-34.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra sem 

o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme 

expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com 

o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à 

quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal e será 

perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento (artigo 18, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue na ao 

encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual (artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, 

parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele previsto no 

artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso intencione o 

executado apresentar embargos à execução, deverá a parte fazê-lo no 

bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a efetivação de 

penhora de bens/valores, e após a consecução de audiência de 

conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para postular por típicas medidas executórias. Cumpra-se. 

Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010289-19.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER FINANCIAMENTOS (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010289-19.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: 

FERNANDO ALVES DE ALMEIDA Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002000-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MAIRA MINELLI LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002000-17.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DAIANI 

MAIRA MINELLI LOBO Intime-se a exequente a requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010136-54.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVALDO FIRMINO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL GARCIA SALOMAO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SD PM LIONAI (TERCEIRO INTERESSADO)

EUCLIDES SOARES MARTINS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ERNESTO JOSE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

CB PM PINHEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010136-54.2012.8.11.0021 EXEQUENTE: 

DEUSVALDO FIRMINO DE SOUSA Certifique eventual objeção à penhora e 

avaliação realizadas via ato deprecado ou, respectivo decurso de prazo. 

Após, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010146-30.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 382 de 818



Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010146-30.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ANA LIDIA 

ALVES DE SOUZA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010148-97.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010148-97.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ANA LIDIA 

ALVES DE SOUZA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000118-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000118-20.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LUZIANE 

ALVES DA SILVA Intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se 

em 10 (dez) dias, acerca da impugnação ao cumprimento de sentença 

retro colacionada e respectivos documentos. Cumpra-se. Água Boa, 22 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA LAURA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000668-15.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: IOLANDA 

LAURA DE SOUZA Intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se 

em 10 (dez) dias, acerca das insurgências apresentadas pela executada 

e respectivos documentos. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILEOMAR PEREIRA MONTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001113-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ILEOMAR PEREIRA MONTEL Deferida a busca e apreensão do veículo 

objeto do acordo entabulado nos autos, o respectivo cumprimento restou 

frustrado em razão da não localização do bem. Ato contínuo, a parte 

autora postulou pela conversão da ação de busca e apreensão para 

execução de título extrajudicial. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário à análise e decisão. Tendo o requerido deixado de cumprir a 

obrigação contraída, e tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da 

busca e apreensão do veículo, em razão de sua não localização, com 

vistas aos princípios da economia e da celeridade processual, torna-se 

imperativo o deferimento da conversão pleiteada pelo autor. Isto posto, 

defiro o pedido de conversão da presente ação de busca e apreensão em 

ação de execução de título executivo extrajudicial. Nesse passo, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-18.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON PAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000004-18.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JAKSON 

PAZ DA SILVA JUNIOR Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do 

devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e 
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não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens 

passíveis de constrição, caso é de execução forçada da obrigação. Por 

tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para 

que perfaça a penhora, avaliação e remoção dos bens móveis indicados 

no id nº 12071740. Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código 

Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade móvel transmite-se pela 

mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar os bens 

móveis indicados, independentemente do local onde se encontram os 

bens, ainda que sobre a posse, detenção ou guarda de terceiros. Em caso 

de ausência de atribuição de valor dos bens pelo executado, com a 

concordância do exequente, determino a imediata avaliação do bem, nos 

termos do artigo 829, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fica 

desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem penhorado 

somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos termos do 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do contrário e de 

forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do exequente, 

ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que deverá 

providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do direito 

que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da penhora. 

Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de expressa 

concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder do 

executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Cumpra-se, expedindo mandado 

de penhora, avaliação e remoção de bens, bem como deprecando-se o 

necessário. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NONATO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CARVALHEDO (MULHER DO LOBO) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001362-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE LOURDES NONATO DE SOUZA BARROS Consoante se infere dos 

autos, a intimação da requerida, foi considerada válida, já havendo, 

inclusive, a certificação de trânsito em julgado da sentença proferida. 

Nesse passo, intime-se a autora a postular o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY PAULO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000174-53.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLEY 

PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BORGES DE LIMA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000512-27.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: AILTON 

BORGES DE LIMA EIRELI - EPP Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000524-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MAURO 

CEZAR LIMA Consoante se infere dos autos, o autor postulou a 

homologação de desistência. No entanto, tal ato fora promovido, somente 

depois de citado o requerido, sendo imprescindível a prévia concordância 

deste, para extinção do feito. Nesse passo, intime-se a parte requerida 

para no prazo de 10 (dez) dias, ratificar o pedido de homologação de 

desistência ou, demonstrar o interesse no prosseguimento do feito. 

Consigne-se na oportunidade que a inércia ensejará a extinção da ação 

sem resolução de mérito. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010137-68.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES JOANA ANVERSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZARINO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010137-68.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARINES 

JOANA ANVERSA Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do 

devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e 

não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens 

passíveis de constrição, caso é de continuidade da execução forçada da 

obrigação. Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial 

de Justiça para que perfaça a penhora, avaliação e remoção dos bens 

móveis retro indicados. Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 

(Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade móvel 

transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial autorizado a 

penhorar os bens móveis indicados, independentemente do local onde se 

encontra o bem, ainda que sobre a posse, detenção ou guarda de 
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terceiros. Em caso de ausência de atribuição de valor do bem pelo 

executado, com a concordância do exequente, nos específicos casos em 

que a lei determina (artigo 680 caput, cumulado com artigo 668, parágrafo 

único, inciso V, ambos do Código de Processo Civil), determino a imediata 

avaliação do bem, nos termos do artigo 652, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito 

do bem penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, 

nos termos do artigo 666, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Cumpra-se, expedindo mandado 

de penhora, avaliação e remoção dos bens. Sem prejuízo, em relação à 

motocicleta, deixo de deferir a expedição de ofício ao DETRAN eis que tal 

providência no caso dos autos, deve ser promovida pelo próprio Poder 

Judiciário via Sistema RENAJUD. Assim sendo, promova-se inclusão de 

restrição junto ao prontuário do veículo por meio do sistema RENAJUD. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001113-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOTAS GRILL RESTAURANTE LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON FERREIRA BISPO OAB - GO27868 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FELIPE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001113-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOTAS 

GRILL RESTAURANTE LTDA EPP Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CESAR DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001449-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RUBENS 

CESAR DE CASTRO Compulsando os autos verifico que o patrono do 

autor postulou a homologação de renúncia ao mandato que lhe fora 

outorgado, cingindo-se a colacionar supostos áudios dando ciência à 

parte, acerca da renúncia. Nesse passo e considerando que é ônus do 

causídico comprovar nos autos a cientificação de suposta renúncia do 

mandato à parte, e não sendo possível aferir dos áudios colacionados a 

ciência da parte, de rigor o não deferimento, por ora, da homologação 

postulada, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido retro. Assim sendo, 

certifique a apresentação de recurso por qualquer das partes ou, o 

respectivo decurso de prazo. Cumpra-se. Água Boa, 22 de novembro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001405-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERRAZ DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001405-18.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JANAINA 

FERRAZ DE ARRUDA Analisando os autos, verifica-se que o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. No entanto, embora tenha mencionado 

suposta juntada de procuração com poderes específicos e firma 

reconhecida, depreende-se que fora juntado, na realidade, um histórico de 

reajuste da URH e, não, a procuração mencionada. Não obstante, é certo 

que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito 

administrativo do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o 

entendimento segundo o qual a procuração outorgando poderes ao 

advogado prescinde de reconhecimento de firma para a outorga de 

poderes especiais. No entanto, tratando-se de liberação de valores, mister 

se faz a adoção de algumas cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito 

do pagamento das requisições de pequeno valor – RPV oriundas de 

débitos da Fazenda Pública, os valores são depositados diretamente em 

conta bancária vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque 

independentemente de maiores formalidades. Porém, na mesma situação, 

quando se trata de saque por terceiros (mandatários/procuradores), a 

legislação permite à Instituição Bancária a adoção de expedientes 

garantidores da segurança na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 

22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs expressamente em seu artigo 

13, parágrafo 7º: § 7o O saque por meio de procurador somente poderá 

ser feito na agência destinatária do depósito, mediante procuração 

específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente 

depositado e sua procedência. Portanto, se é permitida a adoção de 

respectiva formalidade para uma instituição bancária, não há a mínima 

razão para que o Poder Judiciário não adote referida cautela, eis que, 

como já reverberado, trata-se de transferência de dinheiro, que pode, 

eventualmente, causar sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o 

pedido de liberação de valores da maneira postulada e, por conseguinte, 

determino que seja o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, 

com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado 

e sua procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser 

intimado pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, 

por mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente 

feito de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000241-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLEUZA 

RIBEIRO DOS SANTOS Consoante de infere dos autos, em sede o 

recursal, o feito fora extinto sem resolução de mérito. Não obstante, 

referido decisum transitou em julgado sem a interposição de recurso, 

mostrando-se de rigor o arquivamento do feito, eis que nada mais há a ser 

convencionado. O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) especifica que: Art. 2o O processo 

começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo 

as exceções previstas em lei. Por impulso oficial deve-se considerar que, 

sendo o processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê 

andamento ao procedimento independentemente da provocação das 

partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao 

ato de iniciar o processo. Analisando os presentes autos, é possível 

perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta 

prejudicado, seja porque – na presente fase processual – nada mais resta 

a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, 

vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser 

determinado no feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o 

arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no 

relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme 

determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas 

impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º 

Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de 

pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser 

impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem 

como do pagamento da taxa de desarquivamento. Sem condenação em 

custas ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALVES PATROCINIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000852-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINA 

ALVES PATROCINIO Consoante de infere dos autos, o feito fora extinto 

pelo integral cumprimento da obrigação imposta. Não obstante, referido 

decisum transitou em julgado sem a interposição de recurso, 

mostrando-se de rigor o arquivamento do feito, eis que nada mais há a ser 

convencionado. O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) especifica que: Art. 2o O processo 

começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo 

as exceções previstas em lei. Por impulso oficial deve-se considerar que, 

sendo o processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê 

andamento ao procedimento independentemente da provocação das 

partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao 

ato de iniciar o processo. Analisando os presentes autos, é possível 

perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta 

prejudicado, seja porque – na presente fase processual – nada mais resta 

a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, 

vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser 

determinado no feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o 

arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no 

relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme 

determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas 

impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º 

Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de 

pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser 

impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem 

como do pagamento da taxa de desarquivamento. Sem condenação em 

custas ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001992-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BISPO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001992-40.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ANTONIO 

CARLOS BISPO DE SOUZA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes. Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de 

Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001856-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001856-43.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES Trata-se de execução de título 

extrajudicial em que, realizados alguns atos processuais, a exequente 

informou o pagamento integral do débito, motivo pelo qual postulou a 

extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. Estando a obrigação 

integralmente satisfeita, deve o presente cumprimento de sentença ser 

extinto, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita; Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento 

de sentença, nos termos do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001853-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL PINTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001853-88.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES O artigo 840 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao 

aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio 

mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação 

pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa 

disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. 

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme se 

verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo 

o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – 

da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes. Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Transcorrido o prazo recursal, retornem-me 

conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000451-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONTINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000451-35.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

VANDERLEI CONTINI - ME Tratam-se os presentes autos de 

execução/processo em fase executiva onde, tentada a citação do 

executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se 

de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, não sendo 

localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 

procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-95.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

D. S. P. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

DALYLLA SANTOS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010120-95.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: SERGIO 

ROBERTO ROCHA RENZ Tratam-se os presentes autos de cumprimento 

de sentença, em que o executado deixou de adimplir o débito. Consoante 

se infere dos autos, embora devidamente intimada a postular medidas 

úteis ao prosseguimento do feito, a exequente cingiu-se a ratificar pedido 

anteriormente indeferido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Inicialmente, 

deixo de reconsiderar a decisão vergastada eis que inexistente fato novo 

apto a ensejar o pedido. No mais, o artigo 921, inciso III da lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), especifica que: Art. 

921. Suspende-se a execução: (…) III - quando o executado não possuir 

bens penhoráveis; Analisando referido dispositivo, vê-se que a 

suspensão mencionada pode – e deve – ser determinada pelo próprio juiz, 

sempre que o feito executivo esteja em uma fase onde não seja verificada 
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qualquer efetividade. Na fase em que o processo encontra-se suspenso 

em razão de tal intercorrência, não há o transcurso do prazo 

prescricional, nos moldes do que determina o parágrafo 1º do referido 

dispositivo regencial. Por outro lado, o artigo 921, em seu parágrafo 2º, 

reza que: § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja 

localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o 

juiz ordenará o arquivamento dos autos. Analisando em conjunto referidos 

dispositivos, conclui-se que, determinada de ofício a suspensão, deve o 

exequente ser intimado, quando então o feito ficará suspenso pelo prazo 

de 01 (um) ano, sem que transcorra o prazo prescricional. Findo referido 

interstício, independentemente de intimação do exequente, os autos devem 

ser remetidos ao arquivo, para que lá aguardem a prescrição intercorrente 

(artigo 921, parágrafo 4º), sendo possibilitado (artigo 921, parágrafo 3º) o 

seu desarquivamento à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens 

do devedor. Porém, o que se mostra deveras inócuo é a determinação de 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório para, após 01 (um) ano, 

ser ele encaminhado ao arquivo definitivo. Ora, se não exige, a lei, a 

intimação do exequente após o transcurso do prazo de suspensão e 

antes da efetivação do arquivamento (artigo 921, parágrafo 4º), o que se 

pode concluir é que, não sendo encontrados bens do devedor, 

obrigatoriamente os autos serão arquivados após a sua suspensão 

provisória. Entretanto, independentemente de estar o feito na fase de 

suspensão - artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil - ou 

arquivado, o próprio regramento de regência possibilita o desarquivamento 

dos autos (ou a cessação de sua suspensão, evidentemente), acaso 

sejam localizados bens em nome do devedor, passíveis de penhora. 

Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por um 

ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis. Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere que sejam os autos arquivados desde já, com 

a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo período de 

01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles desarquivados à 

qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer posteriores 

movimentações processuais. Mister ressaltar que o encaminhamento dos 

autos diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão. Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos. Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação. Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-68.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

LUCCAS RODRIGUES GOMES OAB - MT0022216A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MOCCHETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010029-68.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS Consoante se infere dos 

autos, o feito fora extinto sem resolução de mérito em relação ao Município 

de Água Boa-MT e, improcedente em relação ao Estado de Mato Grosso. 

Não obstante, em sede recursal a sentença de primeiro grau restou 

ratificada. Ademais, o decisum supramencionado transitou em julgado sem 

a interposição de recurso, mostrando-se de rigor o arquivamento do feito, 

eis que nada mais há a ser convencionado. O artigo 2º caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) especifica 

que: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 

por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por impulso oficial 

deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de direito público, 

é natural que o juiz dê andamento ao procedimento independentemente da 

provocação das partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é 

aplicável somente ao ato de iniciar o processo. Analisando os presentes 

autos, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito 

da causa resta prejudicado, seja porque – na presente fase processual – 

nada mais resta a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da 

parte. Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento 

à ser determinado no feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, 

determino o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida 

baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme 

determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas 

impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º 

Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de 

pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser 

impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem 

como do pagamento da taxa de desarquivamento. Sem condenação em 

custas ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 22 de Novembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56449 Nr: 2212-97.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANILDA OLIVEIRA BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, Bárbara Lurdes Nunes Anicésio - OAB:MT25466O, 

NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Autos n. 2212-97.2013.811.0020 (cód. 56449).Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com apresentação de resposta à acusação (ref. 11), estando o feito 

apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.2. 

Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/11/2018, às 14h50min.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no 

DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 

370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 
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previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

23 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82761 Nr: 2815-34.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DELIBERAÇÃOPor fim o juiz de direito PIERRO DE FARIA 

MENDES deliberou:1.Vistos. Quanto ao registro audiovisual da presente 

audiência, no que toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, 

segurança, conservação e degravação, certo é que todos devem 

observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 

12/2011/CGJ. 2.NOMEIO, nos termos do § 3º do art. 752 do CPC/2015, a 

Dra. Nelci Andrea dos Santos Andreotti, OAB MT 12847 como curadora 

especial.3.Efetivado a entrevista acima mencionada, foram realizadas 

perguntas por este juiz à interditanda na presença das autoridades acima 

mencionadas, tendo respondido de forma titubeante as perguntas 

formuladas, mostrando-se confusa e debilitada, muito embora bem 

cuidado. Por todo o exposto, DISPENSO a realização da prova pericial por 

perito judicial por entender este Juízo que a situação é pública e notória e 

as enfermidades da interditanda provadas pelos documentos acostados 

aos autos, sendo que na sistemática processual vigente os fatos notórios 

independem de prova. 4.SENTENÇA – Vistos. ULISSES DE SOUZA 

requereu a INTERDIÇÃO de SENORINA LOURENÇO LIMA DA SILVA, 

qualificados nos autos, aduzindo a incapacidade deste de gerir atos da 

vida civil por força de acometimento de retardo mental não especificado. 

II.Entrevista realizada nesta audiência, sendo dispensada a realização da 

prova pericial por entender este Juízo que a situação é publica e notória e 

os problemas de saúde restaram satisfatoriamente provados. O 

presentante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do 

pedido exordial. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Com 

efeito, a requerida deve, realmente, ser interditada, diante das 

enfermidades patentes acima mencionadas, deveras, restando 

impossibilitada de compreender seus atos bem como de manifestar 

livremente sua vontade. Portanto, tem-se que, como explicam Silvio de 

Salvo Venosa e Carlos Roberto Gonçalves, pessoa natural é aquela a 

quem se atribuem direitos e obrigações (capacidade de direito), inerente a 

todo ser vivo, pois do nascimento com vida é que começa a 

personalidade, malgrado o resguardo dos direitos do nascituro desde a 

concepção, i.e., nascendo com vida os seus direitos retroagem a data da 

concepção. Assim, toda pessoa é capaz de adquirir direito e de contrair 

obrigações, sendo que a esta capacidade natural (genética) dá-se o nome 

de personalidade. Como bem observa Silvio de Salvo Venosa, a 

capacidade da pessoa é elemento limitador da personalidade, ou seja, a 

capacidade está para a personalidade assim como a competência para a 

jurisdição. Deste contexto temos duas modalidades de capacidade, a 

saber: a) Capacidade de Direito (consiste justamente na capacidade 

natural de adquirir e de contrair obrigações); b) Capacidade de Fato (de 

Ação) (reside na capacidade pessoal de exercício dos atos da vida civil 

para adquirir direitos e obrigações). Daí resulta que a pessoa que possui 

ambas as modalidades diz-se portadora de uma capacidade plena, 

conquanto quem possuir somente a de direito diz-se portadora de uma 

capacidade relativa, sendo que esta, conforme o grau da incapacidade 

para execução pessoal dos atos da vida civil (quantum de ausência de 

discernimento e de autodeterminação) denotará numa incapacidade 

absoluta (representante legal) ou incapacidade relativa (assistente), tudo 

consoante critérios biológicos ou psicológicos da pessoa incapacitada, 

definitiva ou temporariamente. Na seara dos direitos da personalidade, 

temos que à toda pessoa que não possa exercer pessoalmente os atos 

da vida civil (capacidade de fato) é atribuída uma incapacidade, a qual 

sempre será de ação, pois o direito brasileiro não admite incapacidade de 

direito, tendo em vista a prerrogativa genética legal (diversamente dos 

escravos no direito romano, os quais eram equiparados a objetos e não 

pessoas). Desta forma, o CC/02, utilizando-se de critérios biológicos 

(idade) e psicológicos (discernimento e autodeterminação) elenca as 

pessoas incapazes. Observe-se que a incapacidade psicológica 

dependerá do auxílio da seara médica in casu, observando prudentemente 

o Prof. Silvio Salvo de Venosa ao discorrer que “o juiz deverá ser 

perspicaz ao analisar o conteúdo probatório, levando sempre em conta 

que a regra é a capacidade, e a incapacidade é exceção”, haja vista que 

em 99% dos casos estar-se-á a discutir efeitos patrimoniais da 

declaração de incapacidade. De bom alvitre lembrar que aos incapazes 

não se aplica o instituto romano da restitutio in integratum, aplicável nos 

casos de negócio válido quanto se configurava prejuízo ao incapaz 

(arrependimento legal). Assim sendo, casos como o presente serão 

aplicadas a incapacidade, a qual cessará com o suprimento da idade ou 

pela cessação dos efeitos psicológicos (cura ou retorno das faculdades 

mentais), nos exatos termos do princípio rebus sic stantibus. Os 

relativamente incapazes necessitam, em regra, de serem assistidos por 

quem de direito (poder familiar, tutor, curador), ou seja, realiza os atos da 

vida civil em conjunto do assistente, existindo atos que podem ser 

praticados isoladamente, v.g., testemunhar (16 – 18 anos). É cediço que a 

incapacidade cessa pelo término da causa motriz (rebus sic stantibus) ou 

pela emancipação (voluntária, judicial ou legal). A emancipação voluntária 

se dá pelos pais, mediante escritura pública, ficando estes somente 

responsáveis pela responsabilidade dos atos ilícitos praticados pelo 

emancipado (STF), sendo que a divergência dos pais pode ser suprida 

pelo juiz e, tal modalidade de emancipação somente produz efeitos após 

registro público (91-LRP). A emancipação judicial dá-se a favor do 

tutelado, pelo juiz, também só produzindo efeito após registro público 

(91-LRP). A emancipação legal dá-se pela ocorrência de situações 

tipificadas que presumam necessário discernimento do incapaz para a 

prática de atos da vida civil, v.g., casamento, colação de grau em nível 

superior, serviço público, atividade comercial ou emprego que permitam 

economia própria. Nesta modalidade legal de emancipação, não se faz 

necessário o registro público, produzindo efeitos desde a caracterização 

do fato. Nesta senda, oportuna a lição do Prof. Antônio Carlos Marcato, ao 

discorrer que as pessoas físicas, ou naturais, tem capacidade de direito, 

ou seja, aptidão para adquirir direitos na órbita civil, desde o nascimento 

até a morte – assegurados, ainda, os direitos do nascituro. Todavia, nem 

todas ostentam capacidade de fato, que é a aptidão para a prática, 

pessoalmente, dos atos da vida civil, razão pela qual devem ser 

representadas ou assistidas pelas pessoas designadas pela lei. Com 

efeito, restando caracterizada a incapacidade do requerido, mister se faz 

reconhecer a necessidade de interdição e nomeação de curador legal, 

nos termos da legislação de regência. Dispositivo Ante ao exposto, 

DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida, qualificada nos autos, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do art. 3º do Código Civil/2002, e, de acordo com o art. 

1.775 do Código Civil/2002, NOMEIO-LHE CURADOR Ulisses de Souza, 

também qualificado nos autos. FIXO como limites da curatela, observando 

a situação atual da requerida (incisos I e II do art. 755 do CPC), os atos 

requeridos, quais sejam, prática de atos perante o INSS, inclusive 

administração de benefício previdenciário, e gerência de conta bancária 

de requerida, a fim de auxiliar na manutenção desta. Isenção de custas e 

despesas processuais ut Lei 1.060/50. OBSERVE-SE o disposto no art. 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas 

de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.5.Tendo as partes desistido do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o transito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos. 6.Saem os presentes 

intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 08 de novembro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-95.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALTO ARAGUAIA-MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000001-95.2018.8.11.0020. REQUERENTE: MARLEIDA VIEIRA DE 

FREITAS FARIA REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE ALTO ARAGUAIA-MT Vistos. A parte autora alega que possui um 

credito de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a receber da reclamada em 

razão do não pagamento de cheques emitidos, a título de pagamento de 

gratificações. Em contestação, a reclamada alega que não há 

demonstrado nos autos contrato de prestação de serviços, bem como não 

possui situação financeira favorável ao pagamento das supostas dividas 

contraídas. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Assim, 

conforme se verifica nos documentos acostados, a reclamante faz jus 

somente ao recebimento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), uma vez 

que é a soma dos cheques emitidos. Nesse sentido, tenho que uma vez 

afirmado pela parte autora o não recebimento dos cheques, cumpria a 

essa última provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito da primeira, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

parcialmente procedente. Por outro lado, a simples alegação de 

insuficiência financeira não tem o condão de ilidir a responsabilidade do 

reclamado em adimplir conforme o pactuado. Diante do exposto, à vista 

das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a 

título de cobrança, a ser acrescido de juros de 1% a.m. incidente desde o 

vencimento dos títulos emitidos conforme instrumento particular de 

confissão de dívida, ou seja, 25/07/2017 (art. 398 do CC e Súmula 54 do 

STJ) e correção monetária desde a citação. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS DEFINITIVA - F A Z S A B E R, a 

todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, 

nos termos do art. 427, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, foram 

sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem como jurados 

nas sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal do Júri desta 

Comarca, bem como extraordinárias, no ano de 2019, no sito à Praça 

Eliazário Arantes Joani de Souza, 1030, Centro, Barra do Bugres-MT

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97503 Nr: 101-11.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se Ação de Execução de Alimentos proposta por JEIFFER FELLIPE 

ARAÚJO NEPOMUCENO, representada por sua genitora MARIA CRISTINA 

DE ARAÚJO em desfavor de IVANIR NEPOMUCENO, já qualificados nos 

autos.

 Em certidão de fl. 33 a autora foi devidamente intimada para comparecer 

pessoalmente para fornecer as informações necessárias para a 

continuidade do feito.

 Á fl. 36, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, visto que em 

fls. 34, decorreu o prazo legal para a autora apresentar manifestação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tal fato demonstra o total desinteresse do autor em receber a prestação 

jurisdicional postulada na petição inicial.

 Na hipótese, a autora foi intimada para dar prosseguimento no feito, mas 

quedou-se inerte.

Ante o exposto, e sem outras considerações, por desnecessário, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inc. III, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora no pagamento das custas processuais, porém, 

mantenho suspensa a sua exigibilidade em virtude do benefício da justiça 

gratuita que defiro neste momento.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106006 Nr: 5482-97.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alban Industria e Comercio de Embalagens Plasticas 

Assessoria Consultoria Tecnica e Locações ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE AGUIAR JUNIOR - 

OAB:134382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

autora e CONDENO a requerida ao pagamento, à parte autora, da 

importância de R$2.709,12 (dois mil setecentos e nove reais e doze 

centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um 

por cento) incidentes a partir do vencimento de cada título. CONDENO a 

requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para 

apresentar contrarrazões. Na sequência, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça, consignando as homenagens deste Juízo.Transcorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, especialmente observando-se a 

CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 
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com as cautelas de estilo.Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122780 Nr: 2480-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre o requerente e os débitos 

questionados na inicial, e CONDENAR a requerida a indenizar a requerente 

no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) quanto ao dano moral 

experimentado, corrigidos monetariamente a partir desta data até o dia do 

efetivo pagamento, nos termos da Súmula 362/STJ, acrescidos de juros 

legais contados da data da inserção indevida dos dados do requerente 

nos registros de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 54/STJ, 

incidindo sobre os valores o INPC.Condeno a ré ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, especialmente observando-se o disposto na 

CNGC/MT.Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para 

oferecer contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste 

Magistrado.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 08 de novembro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128460 Nr: 5627-85.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTERM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por GUANABARA AGRÍCOLA 

LTDA em desfavor de VALTERM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ambos qualificados nos autos.

Às folhas 52/59 as partes peticionaram informando que compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo entabulado.

Às fls. 60/62 a parte autora informa que houve integral quitação dos 

valores acordados.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a ação COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Honorários nos termos do acordo.

Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo do Requerido.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111457 Nr: 2568-26.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA 

PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

autora e CONDENO a requerida ao pagamento, à parte autora, da 

importância de R$ R$15.582,82 (quinze mil, quinhentos e oitenta e dois 

reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC e juros 

de mora de 1% (um por cento) incidentes a partir do vencimento de cada 

título. CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Havendo recurso voluntário, intime-se a parte 

contrária para apresentar contrarrazões. Na sequência, remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste 

Juízo.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

especialmente observando-se a CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Rondonópolis/MT, 12 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro 

FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98562 Nr: 799-17.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se para que informe se recebeu o valor devido e requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção (art. 485, II do CPC).

 II. Após o decurso do prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 12 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92475 Nr: 2499-62.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIZA DA SILVA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 80, para expedição do 

RPV, sendo R$ 45.628,83 referente aos valores atrasados e R$ 4.562,88 

referente aos honorários sucumbenciais.CONDENO a parte impugnada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 391 de 818



(art. 90, caput, do CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência 

fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença 

cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de 

zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente 

sentença ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106711 Nr: 5942-84.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por HENRIQUE DOS 

SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 75, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Devidamente intimada (fls.75v) a Autarquia executada manteve-se silente.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 73, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 73, para expedição do RPV, sendo R$ 24.852,92 referente aos 

valores atrasados e R$ 2.485,29 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121506 Nr: 1715-80.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELITA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por AVELITA MARIA DE 

LIMA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 65, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Devidamente intimada (fls.66v) a Autarquia executada manteve-se silente.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 63, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 63, para expedição do RPV, sendo R$ 16.478,55 referente aos 

valores atrasados e R$ 1.647,86 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88897 Nr: 4633-96.2013.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

pelo que com fulcro no art. 4º, inciso III, e art. 1.767, inciso I, do Código 

Civil, DECLARO A INTERDIÇÃO de MAURA DO NASCIMENTO, qualificada 

na inicial, e nomeio GUIOMAR NASCIMENTO como sua curadora, que 

deverá prestar compromisso nos autos. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, §3º do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil competente e publique-se no Órgão Oficial, por três vezes, 

com intervalo de 10 dias. EXPEÇA-SE mandado para averbação no 

Registro Civil. Sem custas, por se tratar de parte beneficiária da 

gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 28025 Nr: 927-18.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES PIM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 195/197, para 

expedição do Precatório, sendo R$ 152.713,08 referente aos valores 

atrasados e o RPV de R$ 3.516,03 referente aos honorários 

sucumbenciais.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 
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subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94706 Nr: 4256-91.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ADRIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por SEBASTIÃO 

ADRIANO DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 83, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 84v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 81.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 81, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 81, para expedição do RPV, sendo R$ 27.069,47 referente aos 

valores atrasados e R$ 2.578,58 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98527 Nr: 777-56.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ANTONIO CARLOS 

SANTANA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 65, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

alegando inexistência de titulo executivo (fls.67/68).

Manifestação do exequente às folhas 69/73.

Às folhas 77/78 houve decisão rejeitando a impugnação e homologando 

os cálculos apresentados pelo exequente.

Às folhas 89/91, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 94/95 e 110.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Espeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43106 Nr: 3111-73.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE PEDROSO DOS SANTOS, AGILENE 

PEDROSO FERREIRA, ESPOLIO EURIDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 131, para expedição 

do RPV, sendo R$ 18.497,32 referente aos valores atrasados e de R$ 

1.713,46 referente aos honorários sucumbenciais.CONDENO a parte 

impugnada (art. 90, caput, do CPC) no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço, conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, 

cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da 

presente sentença ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21440 Nr: 1534-02.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO parcialmente o pedido de suspensão do presente feito, 

formulado pelo auto ás folhas 283. Assim, SUSPENDO o referido processo 

pelo prazo de noventa (90) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 90449 Nr: 770-98.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a complementação 

da pericia de folhas 74.

Na sequencia, faça os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144361 Nr: 7489-57.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGR, RENATA RIBEIRO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RUAN BATISTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Janeiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142333 Nr: 6294-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BARBOSA SENE LTDA -ME, 

VALDIVINA ROMÃO DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Janeiro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144357 Nr: 7485-20.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMADA, EVILLY JULIA ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO ALBINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84670 Nr: 829-23.2013.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAMAR RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:/MT 

10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB: 

SP/84314

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RIVAMAR RODRIGUES LEITE, Cpf: 

59392517149, Rg: 10542612, Filiação: Maria Matos Leite e Francisco 

Rodrigues Leite, brasileiro(a), casado(a), operador de maquinas. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 31 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105576 Nr: 5220-50.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:17504/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123016 Nr: 2625-10.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 3769-87.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI MARTINS DE SOUZA SERTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137695 Nr: 3197-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKBM, VALDINEIA FERREIRA BENICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando a manifestação da perita nomeada (fl.52), 

REVOGO a nomeação de fls. 42/45.Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no 

Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 19 de dezembro de 2018, às 13h00min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. [...]CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135818 Nr: 2039-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA RODRIGUES BORGES SHIMAZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando a manifestação da perita nomeada (fl.71), 

REVOGO a nomeação de fls. 64/65.Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no 

Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 18 de dezembro de 2018, às 08h00min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. [...]CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136075 Nr: 2185-77.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando o teor da certidão de fls. 46, REVOGO a 

nomeação do perito de folhas 43/45. Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no 

Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 19 de dezembro de 2018, às 08h00min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da 

petição inicial, dos quesitos da parte autora (fl. 17), bem como dos 

documentos de fls. 27/41.Fixo os honorários periciais no importe de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 

305, de outubro de 2014.[...]CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135652 Nr: 1933-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO ALMEIDA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando o teor da certidão de fls. 57, REVOGO a 

nomeação do perito de folhas 54/56. Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no 

Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 19 de dezembro de 2018, às 07h30min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da 

petição inicial, e os documentos de fls. 31/42.Fixo os honorários periciais 

no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da 

Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.[...].CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136912 Nr: 2725-28.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA SEBASTIANA PONCE ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando o teor da certidão de fls. 35, REVOGO a 

nomeação do perito de folhas 32/34. Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no 

Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 18 de dezembro de 2018, às 07h30min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da 

petição inicial, dos quesitos da parte autora (fl. 13), bem como dos 

documentos de fls. 23/29.Fixo os honorários periciais no importe de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 

305, de outubro de 2014.[...].CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144830 Nr: 7759-81.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOMINGOS DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária de Auxilio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por MANOEL DOMINGOS DA SILVA NETO em face do INSTITUTO 
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. 

Assevera, em síntese, que é portador de enfermidades que o incapacita 

para o trabalho, razão pela qual requer o benefício previdenciário. Narra 

que requereu o benefício de Auxilio doença, no entanto este foi negado 

sob a alegação de não ser constatado incapacidade para o seu trabalho 

ou para a sua atividade habitual.Acostou a inicial os documentos de fls. 

16/31, pugnando pela concessão da antecipação da tutela a fim de 

determinar à Autarquia requerida a implantação do benefício.É o 

relatório.DECIDO.RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o 

art. 98, CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificado as hipóteses legais.[...]INDEFIRO, por ora, o pedido de 

antecipação da tutela.Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial 

na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com 

endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, 

Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte 

autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.DESIGNO o dia 18 de dezembro de 2018, às 15h00min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. [...].CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145085 Nr: 7914-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o 

art. 98, CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificado as hipóteses legais.Considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, bem como as condições do caso 

concreto, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO 

BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório 

ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 19 

de dezembro de 2018, às 14h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. [...]CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145112 Nr: 7928-68.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FRANCISCO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o 

art. 98, CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificado as hipóteses legais.Compulsando os autos constata-se 

que a parte autora recebia administrativamente da Autarquia requerida o 

benefício de Auxilio Doença. Contudo, quando solicitou a prorrogação, a 

autarquia indeferiu, mantendo o referido benefício até a data de 

19/09/2018 (fl. 134). Desta feita, considerando o pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, bem como as condições do caso 

concreto (idade da parte autora e benefício de caráter alimentar), NOMEIO 

perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 

10093 - MT, com endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio 

Branco, nº 658, Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de perícia 

na parte autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.DESIGNO o dia 19 de dezembro de 2018, às 14h00min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra. Fixo os honorários 

periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos 

termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular 

nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:[...]CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144863 Nr: 7779-72.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALHO OLIVEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Reestabelecimento de Aposentadoria por 

Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por ROSALHO 

OLIVEIRA SANTANA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos.Assevera, em síntese, que nos autos 

1552-52.2007.811.0008 fora prolatada sentença favorável, concedendo 

ao autor o benefício de Aposentadoria por Invalidez. Contudo, convocado 

para nova perícia médica a fim de se submeter à revisão do benefício, a 

autarquia requerida – em avaliação médica administrativa – concluiu pela 

não constatação de incapacidade laborativa.Assim, considerando que não 

houve mudança em seu quadro de saúde, requer em sede de tutela 

antecipada, que a autarquia reimplante o benefício, ora cessado.É o que 

merece registro. DECIDO.RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).[...]. Assim, CONCEDO a tutela 

provisória de urgência de caráter antecipado, [...]NOMEIO perita judicial na 

pessoa da Dra. Jéssica Bispo Brandão – CRM: 10093 - MT, com endereço 

no Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 18 de dezembro de 2018, às 07h00min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da 

petição inicial, dos quesitos da parte autora (fl. 24/25), bem como dos 

documentos de fls. 32/34.[...]CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136072 Nr: 2182-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE NEVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando o teor da certidão de fls. 54, REVOGO a 

nomeação do perito de folhas 42/44. Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no 

Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 18 de dezembro de 2018, às 15h30min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da 

petição inicial, dos quesitos da parte autora (fl. 14), bem como dos 

documentos de fls. 21/39 e 46/53.Fixo os honorários periciais no importe 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução 

CJF n. 305, de outubro de 2014.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os 

mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 
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PFE-INSS-SINOP-MT[...]CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136151 Nr: 2234-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA DE LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando o teor da certidão de fls. 32, REVOGO a 

nomeação do perito de folhas 29/31. Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no 

Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 18 de dezembro de 2018, às 16h00min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da 

petição inicial, dos quesitos da parte autora (fl. 12/13), bem como dos 

documentos de fls. 24/27.Fixo os honorários periciais no importe de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 

305, de outubro de 2014.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os 

mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 

PFE-INSS-SINOP-MT:[...]CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135388 Nr: 1796-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE GALVÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando o teor da certidão de fls. 62, REVOGO a 

nomeação do perito de folhas 59/61. Contudo, diante da necessidade de 

realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. 

JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com endereço no 

Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, 

Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO 

o dia 19 de dezembro de 2018, às 07h00min, para realização da perícia 

médica, no endereço supra. ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da 

petição inicial, dos quesitos da parte autora (fl. 13/14), bem como dos 

documentos de fls. 20/50.Fixo os honorários periciais no importe de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 

305, de outubro de 2014.Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os 

mesmos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 

PFE-INSS-SINOP-MT[...]CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140181 Nr: 4678-27.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTA APARECIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida 

Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 19 de dezembro de 

2018, às 10h30min, para realização da perícia médica, no endereço supra. 

Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139022 Nr: 3917-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Auxilio Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência proposta por BENEDITA 

MARQUES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

 Assevera, em síntese, que é portador de enfermidades que o incapacita 

para o trabalho, razão pela qual requer o benefício previdenciário. Narra 

que requereu o benefício de Auxilio doença, no entanto este foi negado 

sob a alegação de não ser constatado incapacidade para o seu trabalho 

ou para a sua atividade habitual.

Acostou a inicial os documentos de fls. 14/30, pugnando pela concessão 

da antecipação da tutela a fim de determinar à Autarquia requerida a 

implantação do benefício.

É o relatório.

DECIDO.

 RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos artigos 319 e 

320 do CPC.

 DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as 

hipóteses legais.

Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”.

 Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

In casu, embora a parte autora tenha colacionado nos autos fartos 

elementos de cognição, como atestados e laudos médicos, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na peça 

inicial, não possuindo o condão de embasar o benefício previdenciário 

pretendido.

O instituto da tutela antecipada previsto no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil, prevê que a tutela de urgência não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no caso em tela, 

se porventura a parte requerida seja condenada a pagar alguma espécie 

de auxílio, não poderá reaver o valor pago.

Não obstante, caso preenchidos os requisitos e constatado efetivamente 

os pressupostos que autorizam a concessão deste benefício em sede de 

tutela antecipada, há a possibilidade da concessão após a realização da 

perícia e citação do réu.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILÍO 

DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. 

APRECIAÇÃO APÓS CITAÇÃO E RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. 

ART. 273, § 4º, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.” I - O magistrado pode 

apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação, consoante se 
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extrai da leitura do art. 273, § 4º, do CPC, ainda mais quando é necessária 

a manifestação da parte ré para desatar dúvidas na formação do 

convencimento do Juiz acerca do pleito formulado. (AI 0335482015/MA, 

Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, de 03/11/2015).

No entanto, entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte 

autora, faz-se necessário a produção de prova pericial.

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.

Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.

Assim, ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita 

judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, 

com endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 

658, Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte 

autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.

DESIGNO o dia 18 de dezembro de 2018, às 09h30min, para realização da 

perícia médica, no endereço supra.

 Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

 Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, 

no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o estado de saúde 

do(a) autor(a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que 

está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade 

nãos mãos, etc.

5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida 

de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia 

teve origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se 

o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a 

patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ?

 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o 

diagnóstico declinado?

11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), 

levando-o(a) à incapacidade permanente ou temporária?

14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

15) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia.

16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa?

17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

 INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais.

 COM a juntada do laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o 

conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no 

prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do 

Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos mencionados 

pela parte autora, advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual 

para manifestar quanto às conclusões do laudo pericial.

Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias, bem como para que manifeste sobre o laudo pericial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126812 Nr: 4622-28.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a 

inexistência do débito de R$2.686,93 (dois mil seiscentos e oitenta e seis 

reais e noventa e três centavos), relativos à fatura de recuperação de 

consumo de fl. 12, e DETERMINAR que a requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento do serviço essencial de energia elétrica no 

endereço do autor, descrito na inicial, convalidando, assim, em definitiva 

pela presente sentença a liminar antes deferida, para impedir que a 

requerida suspenda o fornecimento de energia elétrica ao demandante tão 

somente com relação ao débito discutido nestes autos.Em razão da 

sucumbência da requerida, CONDENO-A em custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, levando-se em consideração que não há, nestes 

autos, condenação valores ou proveito econômico. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas devidas. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa 
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para apresentar contrarrazões no prazo legal, e após remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste 

Magistrado.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 13 de novembro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89906 Nr: 5375-24.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13.930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Assim, diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora e CONDENO o 

requerido ao pagamento do saldo devedor atualizado, excluídas as 

cobranças da comissão de permanência, TAC (Tarifa de Abertura de 

Cadastro) e taxa de estouro de cheque especial, com correção monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) incidentes a partir do 

vencimento de cada título. CONDENO o requerido ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Havendo recurso 

voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Na 

sequência, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste Juízo. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, especialmente observando-se a CNGC/MT.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 13 de novembro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90239 Nr: 579-53.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT. 

14.469-A

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial para DECLARAR 

indevida a inserção dos dados da requerente no sistema de proteção ao 

crédito, CONDENAR a requerida a indenizar a requerente no montante de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quanto ao dano moral experimentado, 

corrigidos monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo 

pagamento, nos termos da Súmula 362/STJ, acrescidos de juros legais 

contados da data da inserção indevida dos dados do requerente nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 54/STJ e, ainda, 

CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais) a título de danos materiais, acrescida de juros legais a 

partir do desembolso até o efetivo pagamento e correção monetária à 

partir da citação até data do efetivo pagamento, devendo sobre ambos os 

valores incidir a correção prevista pelo INPC.Condeno a ré ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, especialmente observando-se o disposto na CNGC/MT. 

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para oferecer 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 13 de novembro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81697 Nr: 3398-31.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMTRO- FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

RODEIO, NILMO EVENTOS, SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Souza Rocha 

Filho - OAB:MT - 10.501 B, ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB:MT/ 4701, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, LUIZ ALFEU MOOJEN 

RAMOS - OAB:5291/MT

 Processo nº: 3398-31.2012.811.0008 (Código 81697)

Vistos etc.

Intimem-se o Sr. Perito para designar nova data para realização dos 

trabalhos periciais, com no mínimo 60 (sessenta dias) de antecedência. Na 

sequência, intimem-se as partes requeridas para depositar o valor 

correspondente aos honorários periciais e, caso desejem, indicar 

assistente técnico.

Com o depósito dos valores, fica autorizado o levantamento de metade 

dos honorários em favor do perito, devendo a outra metade ser paga após 

a concluído o laudo e prestados eventuais esclarecimentos.

Atente-se a secretaria, assim como as partes, para o contido na decisão 

de fl. 318/322, cumprindo suas demais disposições, independentemente 

de nova conclusão, volvem-me estes autos somente após a juntada do 

laudo pericial aguardado.

Com a informação da data pelo perito, deverá a Gestora intimar as partes 

para ciência.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Bugres/MT, 22 de novembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97725 Nr: 266-58.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANA LETICIA DO 

CARMO - OAB:12.261/MT, KHAREN DA COSTA LUCKTENBERG - 

OAB:15.621/MT, VALERIA CRISTINA BAGGIO CARVALHO RICHTER - 

OAB:4676

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente, DECLARO parcialmente indevido o 

débito constante da inicial, devendo reconhecendo legitima a cobrança 

apenas do valor efetivamente gasto pelo consumidor (R$49,90) além do 

valor referente ao SEGURO CASA MAIS e ao SEGURO MAIS PROTEGIDO, 

declarando, por óbvio, indevidos todos os demais valores.CONDENO a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido pelo consumidor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Aguarde-se o 

trânsito em julgado. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias, especialmente observando-se a 

CNGC/MT. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para 

apresentar contrarrazões e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, 

consignando as homenagens deste Magistrado.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 21 de novembro de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144398 Nr: 7510-33.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO HELIODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:14210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO 

– CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório ODONTOMED, na 

Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do Bugres/MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 18 de dezembro de 

2018, às 13h30min, para realização da perícia médica, no endereço supra. 

ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da petição inicial, bem como dos 

documentos de fls. 27/29.(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer 

no local, dia e horário designados para se submeter ao exame pericial, 

devendo a parte autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. 

COM a juntada do laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o 

conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no 

prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do 

Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos mencionados 

pela parte autora, advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual 

para manifestar quanto às conclusões do laudo pericial.Havendo 

contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas no artigo 

337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do referido 

diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) 

dias, bem como para que manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144334 Nr: 7467-96.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO 

– CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório ODONTOMED, na 

Avenida Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do Bugres/MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 18 de dezembro de 

2018, às 13h00min, para realização da perícia médica, no endereço supra. 

ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da petição inicial, dos quesitos 

(13), bem como dos documentos de fls. 27/38.(...)INTIME-SE a parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais exames e/ou 

laudos atuais. COM a juntada do laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré 

por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer a resposta 

que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos artigos 183 e 

335, do Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos 

mencionados pela parte autora, advertindo-o que, não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Aproveitando 

o ato processual para manifestar quanto às conclusões do laudo 

pericial.Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 

351, do referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para 

replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que manifeste sobre o laudo 

pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81254 Nr: 2922-90.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA PEREIRA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133838 Nr: 875-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE JESUS GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 81).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Havendo restrições em nome do requerido e/ou de veículos, determino 

as baixas necessárias das restrições eventualmente realizadas.

 5. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88993 Nr: 4732-66.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NERY DE OLIVEIRA, MIKELI MENDES DE 

OLIVEIRA, BENEDITA NATALINA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDA DIAS DE OLIVEIRA, BARRALCOOL 

USINA DE BARRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que no prazo de 05 (cinco) dias apresente as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134261 Nr: 1091-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7.641-B, RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121109 Nr: 1469-84.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKC, EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AFONSO FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival da Cruz Dias - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Dezembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 1753-34.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128967 Nr: 5951-75.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVALDO PEREIRA BORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Dezembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117671 Nr: 6409-29.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DOS SANTOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora, bem como dar ciência 

ao Senhora LINDINALVA DOS SANTOS FARIAS, que será realizado a 

pericia com o Perito Médico Dr. FABIO PEREIRA DE SOUZA, no endereço 

Av. Manoel Ferreira dos Santos, s/n. Centro na Cidade de Porto 

Estrela/MT, Na Unidade Basica de Saúde no dia 07 de DEZEMBRO de 2018 

-SEXTA- FEIRA no horário das 07:00 horas. Devendo o autor levar os 

exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46729 Nr: 2895-78.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora, bem como dar ciência 

ao Senhor INACIO XAVIER DA SILVA, que será realizado a pericia com o 

Perito Médico Dr. FABIO PEREIRA DE SOUZA, no endereço Av. Manoel 

Ferreira dos Santos, s/n. Centro na Cidade de Porto Estrela/MT, Na 

Unidade Basica de Saúde no dia 07 de DEZEMBRO de 2018 -SEXTA- 

FEIRA no horário das 07:00 horas. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133297 Nr: 497-80.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de lei, providenciar e comprovar nos autos o preparo da 

Carta Precatória a ser expedida, em função do novo endereço fornecido à 

fl. 59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 2242-76.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira da Silva, Agropecuaria Bom 

Pastor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:133443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte 

exequente a manifestar-se sobre o teor do comprovante de fl. 184v, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96029 Nr: 5229-46.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIDADE FERREIRA DE CAMPOS, LUIZ 

MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Teles Tourounoglou - 

OAB:10738/B, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318, MILTON 

CHAVES LIRA - OAB:OAB/MT 6330

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerida para apresentação de memoriais 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115884 Nr: 5307-69.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81738 Nr: 3444-20.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FLAUSINO PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134534 Nr: 1271-13.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora, bem como dar ciência 

ao Senhor ORLEI DOS SANTOS, que será realizado a pericia com o Perito 

Médico Dr. FABIO PEREIRA DE SOUZA, no endereço Av. Manoel Ferreira 

dos Santos, s/n. Centro na Cidade de Porto Estrela/MT, Na Unidade Basica 

de Saúde no dia 07 de DEZEMBRO de 2018 -SEXTA- FEIRA no horário das 

07:00 horas. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88160 Nr: 3923-76.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA DA CRUZCARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte requerente para manifestar-se quanto aos 

termos da impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 3609-96.2014.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. L. LENTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABOCAS PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno de assis martins - 

OAB:OAB/MG 100.246, EDUARDO PIMONT PÔSSAS - OAB:OAB/MG 

99.149, FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - OAB:108762, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 29 de Janeiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108188 Nr: 677-67.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA DA CONCEIÇAO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:PROCURADORA

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87674 Nr: 3455-15.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA JORGINA MACIEL DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO
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Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144417 Nr: 7521-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE C ARANTES - OAB:12.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Janeiro de 2019 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 16022 Nr: 1557-79.2004.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, JUDITH ABI RACHED 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Lima Sampaio - 

OAB:12198-E, JOSE QUINTÃO SAMPAIO - OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6756 Nr: 1184-87.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114340 Nr: 4353-23.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACS, THAIS DE SOUZA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87563 Nr: 3342-61.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46658 Nr: 2824-76.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53317 Nr: 4069-88.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte exequente para manifestação quanto aos 

termos da impugnação do cumprimento de sentença, caso queira, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 759 Nr: 227-91.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA., LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA, LUIZA ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, o advigado da 

parte Executada, no prazo de 5 dias, indicar os endereços dos imóveis 

penhorados, a fim de dar integral cumprimento à ordem 229, a contrário, 

intimo, desde já, o advogado da parte Exequente manifestar-se sobre o 

teor das certidões do Sr. Oficial de Justiça de fls.221 e 248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136533 Nr: 2493-16.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DINIS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação da Advogada da parte autora, bem como dar ciência 

ao Senhor JUNIOR DINIS COSTA, que será realizado a pericia com o Perito 

Médico Dr. FABIO PEREIRA DE SOUZA, no endereço Av. Manoel Ferreira 

dos Santos, s/n. Centro na Cidade de Porto Estrela/MT, Na Unidade Basica 

de Saúde no dia 07 de DEZEMBRO de 2018 -SEXTA- FEIRA no horário das 

07:00 horas. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96182 Nr: 5340-30.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROSIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121109 Nr: 1469-84.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKC, EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AFONSO FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival da Cruz Dias - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Dezembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134354 Nr: 1148-15.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVONE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença ou 

Aposentadoria Por Invalidez, manejada por Marivone Alves Pereira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126559 Nr: 4490-68.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FELIX DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:200.004/A, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Ante o teor da informação de fls. 74, em resposta à Carta Precatória, 

dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, oficie-se a 

Secretaria de Saúde do Município de Porto Estrela-MT, para que indique 

médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica na 

parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, o Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 9. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110570 Nr: 2076-34.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ ME, 

MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 122/122-v°, posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134971 Nr: 1533-60.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA GUIOMAR DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 83, atenda-se na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141916 Nr: 6083-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Dos Santos Schwartz, ROGACIANO ALVES DA 

SILVA NETO, Angela Lopes da Silva, CLEUZA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - 

OAB:24671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 62, posto que, determino a intimação do herdeiro 

Rogaciano Alves da Neto, para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

com a entrega das chaves do imóvel que detém posse ao inventariante 

nomeado nos autos (fls. 32), sob pena de sequestro, nos termos do §1° 

do artigo 641 do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139123 Nr: 3974-14.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c.c 

Tutela de Urgência, manejada por Maria do Carmo Dias em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos.

 2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135918 Nr: 2106-98.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c.c 

Aposentadoria por Invalidez c.c Tutela de Urgência, manejada por Luzia do 

Espirito Santo Rodrigues em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificados nos autos.

 2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53911 Nr: 114-15.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDO VALERIANO DO ROSARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista que os cálculos foram homologados às fls. 127/128, 

defiro o pedido de fls. 154, posto que, determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, solicitando o pagamento das 

parcelas atrasadas, na importância descrita nos autos, assim como, em 

separado, das verbas honorárias de sucumbência, observando o teto 
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estabelecido no Juizado Especial Federal.

 Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º 

Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130435 Nr: 6797-92.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE BARROS IGNACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata M. 

de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 29 de Janeiro de 2019 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85344 Nr: 1274-41.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AVILA FURIATI - 

OAB:MAT. 1903329-1

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54927 Nr: 1129-19.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA NUNES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144815 Nr: 7753-74.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID MAIKELLI TEIXEIRA DOS SANTOS, ATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 927,75 (novecentos e vinte e sente 

reais e setenta e cinco centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por 

até 90 (noventa) dias e determinar o protesto do pronunciamento judicial, 

nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo Código de Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145045 Nr: 7885-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DALVA ALVES SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145110 Nr: 7926-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDF, SRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 

189, II, CPC).2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. .3. Havendo prova 

pré-constituída da maternidade (fls. 16), defiro os alimentos provisórios 

requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os, tendo em vista a comprovação do valor real percebido pela 

requerida (fl.28), em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo 

nacional, devido a partir da citação, a ser depositado na conta bancária do 

Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, não podendo ser inferior ao 

valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, 

equivalente a R$ 333,90 (trezentos e trinta e três centavos). Desta feita, 

intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos 

autos o número da conta a ser depositado o valor deferido.4. Em 

mantendo vínculo empregatício, oficie-se a empresa empregadora para 

que seja realizado o desconto da prestação alimentícia em folha de 

pagamento do requerido, no importe de 35% (trinta e cinco por cento) do 

salário mínimo nacional. 5. Considerando a existência do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação..9. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).10. Notifique-se o Ministério 

Público, para que, querendo, compareça a audiência.Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145109 Nr: 7925-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANE CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98 e seguintes do 

CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer 

fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados 

pelo necessitado.

3. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para 

que informe a este Juízo, os valores depositados em conta do falecido 

Genival Miguel da Silva.

 4. Com as informações nos autos, dê-se vista nos autos ao nobre 

Representante do Ministério Público para manifestar-se no que entender 

de direito.

5. Cumprido todas as determinações supramencionadas, tornem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144949 Nr: 7828-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CREUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144944 Nr: 7823-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DEMARCHI, MEDSD, MHDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES BARBOSA DA SILVA DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Isto posto, INDEFIRO o pedido de liminar contido na exordial, por não 

vislumbrar a presença dos requisitos da medida extrema requerida.11. 

Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.12. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos 

termos da ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no 

endereço indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora 

para diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo 

possível, estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, não sendo a hipótese já mencionada, o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso.13. Intime-se, a 

parte Reclamante, para que compareça a solenidade aprazada. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência 

(art. 335, inc. I, do NCPC).14. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 
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da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).15. Notifique-se o representante 

do Parquet, para querendo, compareça a audiência supramencionada.16. 

Ademais, determino a realização de estudo psicossocial in locuo, sem 

aviso prévio, a ser realizado no ambiente familiar dos genitores, devendo o 

laudo ser juntado aos autos no prazo de 20 (vinte) dias. 17. Com a juntada 

dos laudos de estudo psicossocial, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.18. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144950 Nr: 7829-98.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY DO CARMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51493 Nr: 2242-42.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaceildo Jose Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACEILDO JOSE ARAÚJO DA SILVA, 

Filiação: Maria Auxiliadora Araújo Silva e Cícero Araújo da Silva, data de 

nascimento: 29/11/1984, brasileiro(a), natural de Alagoinha-AL, solteiro(a), 

vigilante, Telefone 9635-8016. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 65. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do 

Estado manifesta na denúncia e CONDENO o réu JACEILDO JOSÉ 

ARAÚJO DA SILVA, já qualificado nos autos, a pena prevista nos artigos 

213, caput, do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda corporal de 07 

(sete) anos e 07 (sete) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, 

sendo incabível substituição por sursis e/ou pena restritiva de direitos.66. 

Acerca da aplicação do art. 387, IV do CPP, anoto que é indispensável a 

intervenção do ofendido para que seja fixado valor mínimo à título de 

indenização , haja visto quese trata de direito disponível, o que não 

justifica a postulação ministerial. Desse modo, ausente tal condição nos 

presentes autos, deixo de fixar um valor mínimo. 67. Em face da prolação 

da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de 

pena fixado, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão 

preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem 

pública, que foi e é diuturnamente abalada com o crime de estupro), a teor 

do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1º, todos do Código de 

Processo Penal, ressaltando que o réu, na condição de vigilante, faz uso 

de arma de fogo, podendo, caso permaneça em liberdade, delinquir 

novamente aproveitando dos mesmos artifícios e circunstâncias utilizadas 

no presente delito, nos termos já delineados, verifico que se faz presentes 

os requisitos de cautelaridade, diante do clarividente risco à reiteração 

criminosa. Sendo assim, a custódia cautelar é medida que se impõe ante a 

situação fática concreta e efetivamente existente, razão pela qual decreto 

a prisão preventiva em desfavor do réu Jaceildo José Araújo da Silva, sem 

prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte.68. 

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, perfazendo o seu 

imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no 

artigo 2º, parágrafo 1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do 

Conselho Nacional de Justiça.69. Com o trânsito em julgado desta 

sentença, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, 

inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se ao TRE (art. 15, 

III, da CF), aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, bem como 

aos demais órgãos de registro, comunicando-se o teor desta sentença 

para os devidos fins de direito e expeça-se a competente Guia de 

Execução Penal definitiva, observado o disposto nos artigos 105 e 

seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), formando-se o respectivo 

processo executivo de pena, expedindo-se, desde já Guia de Execução 

Provisória em relação ao réu Jaceildo José Araújo da Silva.70. Tudo 

cumprido, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.71. Condeno o réu ao pagamento das custas/despesas 

processuais, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.P.R.I. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELA APARECIDA 

DORADO, digitei.

Barra do Bugres, 21 de novembro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144307 Nr: 7454-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDSON GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:MT-6755

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 15: 15 horas.

III – Intimem-se a vítima, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 
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devolução.

Vl – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144390 Nr: 7504-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SHIOJI TIUMAN - 

OAB:21461

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 12 de março de 

2019, às 13:30 horas.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

Vl – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144347 Nr: 7476-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES S. JUNIOR - 

OAB:14.374

 I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 12 de março de 

2019, às 14:30 horas.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

Vl – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 117505 Nr: 6303-67.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO BORGES MARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

Martins da Fonseca - OAB:12.203-A

 Intimação do advogado constituído, Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB/MT 12.203-A, para no prazo de 48 (quarenta e oito)horas, 

apresentar os quesitos a serem esclarecidos pelos peritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139238 Nr: 4053-90.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIVALDO TAVARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Jane Scotti - OAB:

 Intimação da Advogada constituída, Sandra Jane Scotti - OAB/MT 15.152, 

para no prazo legal apresentar defesa em favor do Réu Jozivaldo Tavares 

de Almeida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 119809 Nr: 680-85.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado(a) do réu, para 

devolver os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144549 Nr: 7602-11.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Barros 

Correa - OAB:14271

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado(a) do réu, para 

devolver os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97205 Nr: 6149-20.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MOREIRA, RAFAEL FERREIRA 

SANTANA, TONIVAL LIMA DOS SANTOS, NESTOR TEODORO, ANTONIO 

MACIEL FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 Nos termos da legislação vigente e CNGC- Foro Judicial, impulsiono este 

autos com a finalidade de intimar o douto advogado(a) do réu, para 

devolver os autos no prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138354 Nr: 3564-53.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACÁRIO HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-0, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/MT

 Intime-se o recuperando pela via mais célere a comparecer à Unidade 

Prisional Local para retirar a tornozeleira eletrônica.Por outro lado, ficam 

inalteradas as demais condições f ixadas na audiência 

admonitória.Certifique-se acerca do regular cumprimento das 

condições.Barra do Bugres/MT, 22 de novembro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 103852 Nr: 4027-97.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERT ROMARIO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:OAB/MT 19.960-O, CAMILA EMILY DO 

NASCMENTO SOUZA - OAB:OAB/MT 15.848-A, FREDERICO STECCA 

CIONI - OAB:OAB/MT 15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 12.491/B

 Nos termos do art. 976, II ( intimar a parte para manifestar-se sobre a 
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testemunha não encontrada, e que por ela tenha sido arrolada) da CNGC- 

FORO JUDICIAL, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista a 

Defesa do Réu, para no prazo legal, manifestar-se sobre a testemunha 

Homero Pereira da Silva, que não foi localizada para intimação, conforme 

certidão parcialmente negativa de fl. 115.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA MARIA NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA MARIA NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIAN DE ASSUNCAO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000790-33.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.461,09 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ABDIAN DE ASSUNCAO VIANA Endereço: RUA 

BURITI, 1524, QUADRA 8 LOTE 1, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, Quadra 504, Edificio Ana Carolina - sala 101 a 106, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/12/2018 Hora: 13:40. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 22 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO STENIO BILLIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTATIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000793-85.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 11.242,96 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROMULO STENIO BILLIERI 

Endereço: Rua Santa Catarina, 320, Jardim Elite, BARRA DO BUGRES - MT 

- CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTATIL EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA EIRELI Endereço: RUA PEDRO LOBO, 230, CENTRO, 

JOINVILLE - SC - CEP: 89201-430 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/12/2018 Hora: 13:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 22 de novembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-81.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO OAB - MT0017492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento das custas no prazo de 10(dez) dias Id do 

documento 14213651 -” Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, na forma do artigo 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 

28 do Fonaje. Transitada em julgado, intime-se a parte reclamante para 

efetuar o pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

inscrição em dívida ativa.Publicação no PJE. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-70.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VERA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

informar se houve o pagamento por parte do executado id do documento 

13520582 - Intime-se a parte executada EDSON VERA DA SILVA, na 

pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da dívida no valor R$ 5.424,00, conforme planilha 

apresentada no Id. 12071544, devendo ser corrigidos até a data do 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. . . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SULIGO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação . . O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

tomar conhecimento do trânsito em julgado da r,sentença . Bem como sua 

intimação para efetuar o pagamento ,valor de R$ 1.120,98 (um mil, cento e 

vinte reais e noventa e oito centavos), com correção monetária desde a 

inadimplencia e juros a partir da citação, extinguindo o feito com julgamento 

de mérito. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143955 Nr: 7230-62.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 Vistos etc.

 Tratam os autos de Termo Circunstanciado contra ALESSANDRO DA 

SILVA BARBOSA.

 Recebido o presente Termo Circunstanciado, o indiciado foi intimado. 

Verificado que estes preenchiam os requisitos do artigo 76 da Lei nº 

9.099/95, foi realizada audiência de Transação Penal, onde foi proposta a 

transação ao indiciado e por ele aceita (fls. 36).

 O indiciado cumpriu integralmente a transação penal, conforme se 

observa do comprovante juntada às folhas 37.

 O Órgão Ministerial manifestou pela extinção da punibilidade do indiciado, 

bem como favorável ao pedido de restituição.

 É o breve relato.

 DECIDO.

 Do pedido de restituição:

 Considerando que os bens apreendidos não interessam mais ao 

processo, e ainda, havido a aceitado a proposta de transação penal, 

DEFIRO A RESTITUIÇÃO dos bens descritos no termo de folhas 07, ao 

autor do fato.

 Da extinção da punibilidade:

 Proposta a TRANSAÇÃO PENAL pelo Ministério Público, esta foi aceita 

pelo agente e cumprida integralmente, conforme comprovação nos autos 

(fls.37).

 Ex Positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente ALESSANDRO DA 

SILVA BARBOSA, no que concerne a fattispecie constante destes autos.

 DISPENSA-SE a intimação do autor do fato em casos de sentença de 

extinção da punibilidade, nos termos do enunciado 105 do FONAJE.

 Expeça-se o termo de restituição.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94265 Nr: 4343-13.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZI BURDULIS, VILMAR BURDULIS, MARLI EVANICE 

BURDULIS, MARGARIDA DOARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fl.42.

2. INTIME-SE o posto do INSS no Município de Campo Novo do Parecis/MT, 

para que informe quais são os dependentes habilitados do falecido.

3. CUMPRA-SE, conforme requerido expedindo o necessário.

4. Após, manifeste-se o(a) IRMP e façam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61802 Nr: 2815-17.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DZPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 12.Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 30, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.13.P. I.C.14.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91564 Nr: 2748-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASÍLQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., BANCO SOFISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

1. As partes qualificadas nos autos postulam a homologação de acordo 

nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.
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6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 45/48, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II 

do CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60954 Nr: 1959-53.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFORTE E CIA LTDA, ZEQUIAS ROSA 

MAFORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

1. O exequente apresentou bem móvel em nome dos executados, 

conforme consta às fls. 77/78, na oportunidade requereu a avaliação e 

remoção do bem.

2. Defiro o pedido, para tanto EXPEÇA-SE o competente mandado de 

remoção e avaliação do móvel indicado.

3. Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio (artigo 841, § 1°, 2º do CPC), dando-lhe ciência da penhora.

 4. Após, manifeste-se o exequente requerendo o que entender de direito.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95656 Nr: 5102-74.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 

assistência judiciária gratuita ao autor.

2. Ocorre que analisando os autos, verifico que inexistem motivos para a 

revisão da decisão vergastada.

3. Conforme consta nos autos, o extrato de movimentação financeira do 

autor aponta um fluxo de caixa de valor considerável, injustificando a 

concessão do benefício.

4. Ademais, a presente via é inadequada para a inconformidade do autor.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fls.74/75.

6. intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

7. Em caso de não recolhimento das custas no prazo legal, certifique-se e 

façam os autos conclusos.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80273 Nr: 916-42.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCÂNIO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Cuida-se de Ação Monitória proposta por Ascânio Domingues. em face 

de Sérgio Luiz Alves Nogueira.

2. No transcorrer do processo a requerente peticionou informando não 

possuir interesse no prosseguimento da demanda.

3. Verifica-se que o requerido não foi citado. Dessa forma, dispensável 

sua manifestação nos termos do art.485, §4º do CPC.

4. Desta feita, inexistindo interesse de agir do autor no prosseguimento da 

ação, acolho o pedido formulado e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

5. Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 6. P. I.C.

7. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39855 Nr: 111-31.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA COCCO PIANO, SILVANE 

JOANA PIANO, VALDEMAR PRIMO PIANO, IRMA BALESTRIN PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de requerimento de diligências a serem realizadas pelo 

Poder Judiciário no intuito de localizar o atual endereço da parte 

executada.É o relato necessário.Decido.Pois bem, em que pese às 

alegações da parte exequente, noto que inexiste interesse público ou do 

próprio Judiciário na busca das informações requisitadas. Do mesmo 

modo, a satisfação individual aqui almejada não se qualifica ao ponto de 

ensejar um juízo ativo como ocorreria, por exemplo, em casos que 

envolvam menores em situação de miserabilidade.No caso dos autos, 

compete ao próprio exequente interessado trazer provas e diligenciar para 

a descoberta e localização do endereço dos executados, devendo o 

Judiciário, assim proceder, somente se comprovadamente impossibilitada a 

parte de providenciar tais informações, tendo, portanto, caráter 

subsidiário.Existem decisões que amparam a tese aqui perfilhada, como se 

verifica de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "verbis":

(...).No mesmo sentido, também:(...)Entendo que o deferimento o pedido de 

f. 108, afastaria indevidamente o Poder Judiciário da sua função precípua 

de dirimir conflitos sem privilegiar alguma das partes o que, certamente, 

não pretendo.Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do 

Poder Judiciário, ao menos neste momento processual, não podem ser 

deferidas, devendo a parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, 

que empenhou esforços para a localização de bens da parte executada. 

Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço lançado à f. 

108.Assim, INTIME-SE o exequente para indicar o atual endereço da parte 

executada, em 10 dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.Após, voltem conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8738 Nr: 1914-98.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON FRANCO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal.Com isso, intime-se o exequente 

para, no prazo de cinco dias indicar bens passíveis de penhora em nome 

da parte requerida, sob pena de extinção e arquivamento.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9288 Nr: 2465-78.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Reg. dos Repr. Comerciais do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilario Wink-ME, HILARIO WINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, reconheço a prescrição e julgo extinta a execução fiscal 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Procedimento isento de custas processuais.Recolham-se 

eventuais mandados expedidos.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 06 de novembro de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84388 Nr: 3415-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312/MT

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP 

c/c artigo 2º, § 2º da Lei nº 8.072/1990, determino a progressão do 

reeducando ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA ao regime 

SEMIABERTO, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, 

ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

REGRESSÃO de regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta 

comarca é cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para 

ingresso do reeducando no referido regime:I - Permanecer em sua 

residência, nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e 

integralmente nos demais dias de folga, ou seja, aos domingos e feriados;II 

- Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;III - Não se 

ausentar da comarca de Campo Novo do Parecis, sem autorização 

judicial;IV - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 

10 de cada mês;V - Não portar quaisquer tipos de armas;VI - Não 

frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, 

boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;VII - Não praticar novos 

crimes, badernas, brigas ou arruaças;VIII - Não ingerir bebidas alcóolicas 

e nem consumir ou usar drogas proibidas.Para tanto, DESIGNO audiência 

admonitória para fixação das condições impostas ao regime semiaberto 

p a r a  o  _ _ _ 2 2 _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ 2 0 1 8 _ _ _ _ ,  à s 

____17____h___30______min, que será realizada na sala de audiência 

deste Juízo, devendo o reeducando comparecer munido de documento 

pessoal e acompanhado de seu advogado e/ou Defensor Público.Deverá 

o(a) Oficial(a) de Justiça cientificar o recuperando no ato do cumprimento 

do alvará de soltura que deverá comparecer na audiência ora designada, 

sob pena de ser-lhe decretada sua prisão. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75698 Nr: 2562-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACHT, PATH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:OAB/MT 21.907

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

advogado constituído nos autos, para se manifestar no prazo de 05 dias 

acerca do teor da certidão do oficial de justiça acostado em fls., , dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 2691-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMATEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME, 

ERENI MACHADO OLIVEIRA DA LUZ, DELMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUART SANTOS - 

OAB:10.637 OAB/MS, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO 

- OAB:10647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 3245-90.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIVALDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. JOÃO CARLOS 

GEHRING JUNIOR para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75823 Nr: 2644-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME, 

PARECIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 1363-35.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCZ CAR VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606/MT

 Autos nº: 1363-35.2013.811.0050 (Código 63353)

Autor: Princz Car Veículos Ltda. - ME

Requerido: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos.

. Analisando detidamente os autos verifico que as publicações realizadas 

às f. 185 e seguintes não fizeram constar o nome do Advogado da parte 

Autora.

.

 Assim, chamo o feito à ordem para revogar todos os atos processuais 

realizados a partir das f. 185, bem como determino a intimação do 

Advogado do Autor para manifestar-se acerca da petição de f. 181-183, 

no prazo de 05(cinco) dias.

Após venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 28 de setembro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80675 Nr: 1142-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIVALDO DE JESUS BRITO ME, DERIVALDO 

DE JESUS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104068 Nr: 3822-34.2018.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR PANUNCIO DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F BACKES CONTABILIDADE EIRELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Códigos n° 100346 e 104068

Vistos.

I – Apensem-se aos autos de Código 100237.

II – Designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018 às 17h00min, a 

ser realizada pela Conciliadora desta Comarca.

III - Às providências.

Campo Novo do Parecis(MT), 21 de novembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100346 Nr: 2201-02.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M F BACKES CONTABILIDADE EIRELLI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PANUNCIO DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO

 Códigos n° 100346 e 104068

Vistos.

I – Apensem-se aos autos de Código 100237.

II – Designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018 às 17h00min, a 

ser realizada pela Conciliadora desta Comarca.

III - Às providências.

Campo Novo do Parecis(MT), 21 de novembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91685 Nr: 2800-72.2017.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDA, SVDN, APSDO, FESDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. CLAIR DIRLEI 

SCHEUERMANN para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61492 Nr: 2491-27.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR ANANIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNIR ROQUE PAZ, VICTOR ADRYEL 

FIGUEIREDO, DIVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, MUNIR KALIL SAFFE DE ARAÚJO - 

OAB:80022

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 415 de 818



art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83092 Nr: 2609-61.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DE L MACHADO LEITE COMÉRCIO ME, 

MARIA DE LOURDES MACHADO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69048 Nr: 2603-25.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES para que fiquem cientes 

que a perícia médica mencionada no despacho retro ficou designada para 

o dia 23/01/2019 (quarta - feira) às 17:00, a ser realizada no Fórum Local, 

bem como para que, caso queiram e ainda não apresentado, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 

421, § 1.° do CPC]. Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação 

e portando exames relacionados, bem como acompanhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3179 Nr: 714-27.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARINES ACCORDI DUMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93512 Nr: 3900-62.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA 

- OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara está afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia 17/09/2019, às 13h30min

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 3526-46.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO, VANESSA MOREIRA MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORI STEINKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO SHIOJI TIUMAN - 

OAB:21.461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara está afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia 17/09/2019, às 15h30min

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Campo Novo dos Parecis (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

UNIÃO FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001323-60.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PAULO ANTONIO MARTINS 

REQUERIDO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por Paulo Antonio Martins em face da União 

Federal, Município de Campo Novo do Parecis e Estado de Mato Grosso, 

todos devidamente qualificados nos autos, ao argumento, em síntese, que 

sofre de diversos problemas cardíacos, necessitando com urgência fazer 

uso dos medicamentos TICAGRELOR 90MG e VALSARTANA 160MG. Os 

autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Fundamento. 

Decido. Verifica-se que a presença da União no polo passivo processual 

atrai a competência para o processamento da presente demanda para a 

Justiça Federal, consoante dicção do artigo 109, inciso I, da Constituição 

Federal, senão vejamos: Art. 109. Aos juízes federais compete processar 

e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
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pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Desta 

forma, intime-se a parte autora para, querendo, emendar a petição inicial a 

fim de excluir a UNIÃO FEDERAL do pólo passivo da demanda, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, 

III, da Lei n. 9.099/95. Prazo: 05 (cinco) dias. Ainda, independentemente de 

manifestação da parte autora, solicite-se parecer do NAT acerca dos 

pedidos da parte autora. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 22 de 

novembro de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89621 Nr: 1567-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI LUÍS FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687-MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da Vara está afastada para tratamento de saúde, 

redesigno a solenidade para o dia 05/09/2019, às 18h00min

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001948-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI COLOMBELI (REQUERENTE)

MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BERALDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA OAB - MT23546/O (ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON DE SOUZA GOMES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001948-91.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. DESIGNO audiência para a oitiva da Testemunha para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 15:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes 

e a referida Testemunha. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 

10 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001948-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI COLOMBELI (REQUERENTE)

MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BERALDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA OAB - MT23546/O (ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON DE SOUZA GOMES (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do 

Senhor Oficial de Justiça, devendo, para tanto, ser retirada a guia de 

pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), mediante comprovação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002030-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841/B (ADVOGADO(A))

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT0008250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (EXECUTADO)

RAQUEL SOUZA FERREIRA RODRIGUES DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1002030-25.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Analisando-se os autos percebe-se que, da decisão que havia declinado 

a competência apara esta Comarca, o Exequente interpôs agravo de 

instrumento. Tal recurso foi devidamente julgado pela Primeira Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual, 

por unanimidade, deu provimento ao recurso, mantendo a tramitação da 

presente execução na Comarca de Rosário Oeste – MT. Diante do 

exposto, DECLINO, pois, da competência para análise da presente 

execução, determinando, via de consequência, a remessa dos autos à 

Comarca de Rosário Oeste, com as homenagens do Juízo. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13946 Nr: 3402-80.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esteve S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Agrosafras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens 

disponíveis da Executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76120 Nr: 1079-24.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Mathias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35633 Nr: 2173-75.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSM, JSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18223 Nr: 293-87.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23798 Nr: 1761-52.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Val Pax do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Pinheiro Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32578 Nr: 2695-39.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Lutke-ME, Jeferson Lutke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18176 Nr: 153-53.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Marzinoti Izumita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a Autora, no 

prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82971 Nr: 2560-85.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Lúcio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14972 Nr: 888-23.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33204 Nr: 3323-28.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118524 Nr: 487-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender, Rodolfo de Almeida Cinto, Luciana Gasparetto Prestes 

Bender, ANNA ELISA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77395 Nr: 2336-84.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horizonte Azul Indústria de Garrafas Pet Ltda, 

Ronaldo Carrocia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 
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Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105391 Nr: 1032-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Lima da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116777 Nr: 5696-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Sabino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120221 Nr: 1268-60.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina da Conceição Salvador Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71773 Nr: 3885-03.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBFdO, LFdO, AGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129607 Nr: 5528-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Dourado & Cia Ltda - ME, Valmor 

Dourado, Celma Pereira da Costa Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138689 Nr: 10158-85.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilcineia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20490 Nr: 2808-95.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Zandonadi, Mário Patriota Fiori, Clóvis 

Patriota, Luiz Aparecido Quiroga Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Godoy da Costa - 

OAB:10008, Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Romancini - 

OAB:OAB/MT12.328

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122081 Nr: 2084-42.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102877 Nr: 385-50.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFH, RPHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

Exequente na pessoa de seu Ilustre procurador, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 88730 Nr: 405-75.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Lorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Campo Verde, Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98888 Nr: 3701-08.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Sousa Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Silva Ferreira - 

OAB:19770/MT, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138205 Nr: 9891-16.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Candido Potuguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente IMPUGNAÇÃO Á CONTESTAÇÃO, requerendo o que entender 

de direito para prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE LEGRAMANTE SELVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

14333107, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 22 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000481-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RANZOLIN DA SILVA (AUTOR(A))

SALETE RANZOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020/B-B 

(ADVOGADO(A))

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT0015757A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANJO BRANCO LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL OAB - RS30717 (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES para 

indicarem, no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 7 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000481-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RANZOLIN DA SILVA (AUTOR(A))

SALETE RANZOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020/B-B 

(ADVOGADO(A))

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT0015757A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANJO BRANCO LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL OAB - RS30717 (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES para 

indicarem, no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 7 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DA SILVA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

15780234, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 22 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCIO CURIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que, por orientação judicial, INTIMO a parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para indicar no prazo de cinco dias, as provas 

que pretende produzir, especificando com objetividade e justificando sua 
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pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que 

me cumpre. Campo Verde-MT, 22 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145133 Nr: 2727-63.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE AGUIAR - 

OAB:24215/O, Mariana Telles de Oliveira - OAB:OAB/MT 22.144/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, apresente sua IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada 

pela parte requerida na Ref. 20. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76187 Nr: 1146-86.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, a fim de manifestar-se 

acerca da petição do executado de fls.130, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103098 Nr: 447-90.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eteriano Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de ref.25, bem como requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98388 Nr: 3551-27.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. N. Fratuci ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que apresente planilha atualizada da dívida a 

fim de possibilitar análise do pedido de conversão da ação em execução, 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18569 Nr: 920-91.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28394 Nr: 2492-14.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olme Ivo Bellandi, Olivia Natalina Belandi, Ricardo 

Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Participações, Administração e 

Assessoria Ltda, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Marcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3.581-A/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes exequentes através do seu 

procurador, para que se manifestem acerca da petição de folhas.274/282, 

dentro do prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74663 Nr: 3662-16.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Sandro Pissini e Marquesini - 

Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME, Marco Aurelio 

Oliveira de Andrade, Maria Leonora de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, ARQUIVEI em 

pasta própria os documentos referente as informações 

econômico-financeiras da parte Executada, de fls.147/162, nos termos do 

artigo 477 do Provimento 41/2016-CGJ - CNGC. É que INTIMO a parte 

Exequente, acerca das informações apresentada, para se manifestar-se 

no prazo de 05(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110699 Nr: 2729-04.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Adriana Felito, Antonio Carlos Felito, 

Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a petião juntada pelo autor à ref. 28 está incompleta, salvo 

engano. Sendo assim, INTIMO o autor para verificar o referido protocolo e 

manifestar o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21093 Nr: 3407-34.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Iria Nogueira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Bertucci - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, da penhora 

realizada por Termo nos autos, do seguinte bem imóvel: "01 (um) imóvel 

rural denominado Fazenda Santa Luzia, situado neste município, com 

566,3041 has, devidamente matriculado sob n.º 4.868, folhas 079, ficha 

01, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Campo Verde – 

MT, de propriedade do Executado PASCOAL IRIA NOGUEIRA e sua 

esposa", para, querendo, manifestar-se nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141917 Nr: 1228-44.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosseds Produtos Agropecuários Ltda, 

Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte Autora para, querendo, impugnar os 

embargos juntados à ref. 13, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95280 Nr: 2443-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Moreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Filho & Luiz de Souza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte autora manifestar-se acerca da petição de ref. 50 no 

prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77294 Nr: 2244-09.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odacir Giron EPP, Odacir Giron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Rodoviários Mores Ltda - ME, Cia 

Mutual de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:RJ/118.948, Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15.110-A, 

Paulo Sergio Daniel - OAB:9173/B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerida na pessoa do seu 

procurador e a Denunciada a Lide, para apresentar suas alegações finais, 

no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95128 Nr: 2409-85.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Alves Santana Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 Processo nº 2409-85.2015.811.0051 – Cód. 95128.

Cumprimento Voluntário de Sentença.

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença movido por Rede Cemat – 

Centrais Elétricas Matogrossenses em favor de Zenaide Alves Santana 

Guimarães.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o depósito de R$ 

64.196,05 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e cinco 

centavos) (Ref. 44).

Por corolário, a parte exequente formula pedido de liberação da quantia 

depositada e a consequente extinção do feito (Ref. 48).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (Ref. 48).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 No mais, certificado o decurso do prazo recursal e decorrido o lapso 

temporal estabelecido pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que disciplina 

que o levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando a conta indicada 

à Ref. 48.

Sem custas e despesas processuais.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86986 Nr: 4562-28.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Mendes Miranda de 

Britto - OAB:20.189-A/MT, Mayara Bendô Lechuga Goulart - 

OAB:20191/A, Nayara Martins Vilalba - OAB:20.190-A/MT

 Processo nº 4562-28.2014.811.0051 (Código 86986).

 Cumprimento de Sentença.

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Sueli de Souza, em 

desfavor de Rede Cemat – Centrais Elétricas Matogrossenses, todos já 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o pagamento no 

valor de R$ 13.274,87 (treze mil, duzentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e sete centavos) (Ref. 43).

Por corolário, a parte exequente concorda com o valor depositado e 

requer a expedição de alvará eletrônico com a transferência para a conta 

bancária indicada (Ref. 47).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (Ref. 47).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado e decorrido o lapso temporal estabelecido 

pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que disciplina que o levantamento 

somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da 

parte exequente, observando a conta indicada à fl. 121.

Sem custas e despesas processuais.

Publique-se e intimem-se.
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 Após o trânsito em julgado da presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, procedendo às baixas, anotações e formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136588 Nr: 9071-94.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alayne Nascimento Tunes, Rosimeire 

Nascimento Tunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9071-94.2017.811.0051 (Código 136588).

 Execução de Título Extrajudicial.

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

S/A, em desfavor de Alayne Nascimento Tunes e Rosimeire Nascimento 

Tunes, todos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte exequente informa não ter mais interesse 

no presente feito, requerendo assim a desistência da ação, com 

fundamento no artigo 775 do Código de Processo Civil (Ref. 16).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De elementar conhecimento que as execuções diferem-se 

significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já possuem 

título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar.

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento.

Com efeito, dispõe o art. 775, do NCPC:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

exequente para extinguir o processo, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 

569 do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se e intime-se.

 CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 775, I, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE e dê-se baixa nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102841 Nr: 372-51.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333

 Processo nº 372-51.2016.811.0051 – Cód. 102841.

Cumprimento Voluntário de Sentença.

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença movido por Telefônica 

Brasil S/A em favor de Maria Aparecida Miranda da Silva.

Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o depósito de R$ 

15.577,76 (quinze mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis 

centavos) (Ref. 31).

Por corolário, a parte exequente formula pedido de liberação da quantia 

depositada e a consequente extinção do feito (Ref. 32).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (Ref. 32).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 No mais, certificado o decurso do prazo recursal e decorrido o lapso 

temporal estabelecido pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que disciplina 

que o levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando a conta indicada 

à Ref. 32.

Sem custas e despesas processuais.

Publique-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140336 Nr: 529-53.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar, Paula Cristiny Aguiar, 

Paulo Cesar Aguiar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25004/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os executados não entregaram o bem e não embargaram a 

execução nesta secretaria. INTIMO a parte exequente para impulsionar o 

feito requerendo o que entender de direito e, se for o caso, recolher o 

valor da diligência de busca e apreensão, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109638 Nr: 2261-40.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponto Sul Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, 

Ivanor Pedro Carraro, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bandeirantes Negócios e Empreendimentos 

Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manfestar-se acerca da correspondência 

devolvida, informando o endereço atual do executado, prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119409 Nr: 908-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norton Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP, 

Sergio Norton de Oliveira Junior, Sérgio Norton de Oliveira, Sonia Maria de 

Andrade de Oliveira, ROZELI SALETE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMO a parte exequente para que apresente planilha atualizada do 

debito,no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144581 Nr: 2480-82.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Selio Betiato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A, Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 1087-30.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 INTIMO a parte exequente para maniestar-se acerca da informação de 

pagamento juntada à ref. 57, prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112807 Nr: 3797-86.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rodrigo Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte autora para apresentar planilha autalizada do débito no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109721 Nr: 2289-08.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Pederiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTMO a parte autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida, bem como, para impulsionar o feito informando o edereço atual 

do requerido sob pena de extinção e arquivamento, prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144084 Nr: 2257-32.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itallo Kairon Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112556 Nr: 3673-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Valente Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veículos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6112 Nr: 424-04.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT

 Certifico que a busca de bens pelo sistema Renajud tornou-se infrutífero; 

que, INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115682 Nr: 4997-31.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Mamede da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de ref.21, bem como requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152134 Nr: 5360-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rafik Moraes Delgado OU Lucas Rafyk 

Moraes Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr ARY DA COSTA CAMPOS para no 

prazo legal apresentar a Defesa do réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153583 Nr: 5933-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Leopoldino Fonseca, Julimar Santos 

Cidreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCOS - OAB:19896, 

Geraldo Vieira Simões - OAB:2253/ES, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 INTIMAÇÃO dos patronos dos réus(a) Drª. INGRID DE SOUZA EICKHOFF 

(DEOLINDO LEOPOLDINO FONSECA) e Dr. FABIO MARCOS e GERALDO 

VIEIRA SIMÕES (JULIMAR SANOTS CIDREIRA) de que fora expedido 

Cartas Precatórias para oitiva de testemunhas e da vítima ref.51/52/53.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151031 Nr: 5003-67.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rafik Moraes Delgado OU Lucas Rafyk 

Moraes Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr ARY DA COSTA CAMPOS para no 

prazo legal apresentar a Defesa do réu.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001089-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001089-75.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

acordo, conforme pedido formulado pela parte Exequente. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

21 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010740-17.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILCO ELETRONICOS SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SOBRAL SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010740-17.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Ressalto que 

a caução e a restrição de veículo foram realizadas nos autos do 

c u m p r i m e n t o  p r o v i s ó r i o  d e  s e n t e n ç a  ( A u t o s  n º 

100086-44.2017.8.11.0051). Entretanto, como aquela feito já encontra-se 

arquivado, será juntado neste o comprovante de retirada da restrição 

incluída no Renajud. Retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 21 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JEFFERSON DE JESUS LEHRBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

1000068-98.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. Vistos 

etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o 

que será realizado, via BacenJud, no importe de R$11.834,50 (onze mil, 

oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme cálculo 

apresentado pelo exequente, nas contas existentes da parte Executada – 

CNPJ: 02.558.157/0001-62. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), 

na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000088-55.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, conforme pedido formulado pela parte Exequente. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

22 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011260-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de 

cientificar a parte requerida na pessoa de seus procuradores, de que o 

alvará expedido e acostado aos autos, encontra-se a sua disposição na 

secretaria do Juizado Especial. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-35.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANGA VERDE RESTAURANTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000068-35.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Diante do decurso do prazo in albis para a 

apresentação de impugnação, DETERMINO o levantamento de valores 

bloqueados, acrescido dos rendimentos, em favor da Exequente, em conta 

indicada por ela (ID 11898372). Outrossim, considerando que o Exequente 

pede pelo bloqueio do valor remanescente, INTIME-SE para que apresente 

planilha atualizada do débito em execução, no prazo de 10 (dez) dias. Em 

seguida, apresentada a planilha, à conclusão para apreciação do pedido 

de nova penhora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUNTA AMELIA AGNOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000429-81.2018.811.0051 Polo Ativo: SUNTA AMELIA AGNOLIN Polo 

Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SUNTA AMELIA 

AGNOLIN contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando declaração 

de inexistência de débito e retificação da fatura. A parte requerida em 

peça defensiva aduz preliminar de incompetência do Juizado Especial 

Cível e ilegitimidade ativa, no mérito, afirma a inexistência de ilicitude e 

danos morais, defende a regular cobrança do débito em face do real 

consumo de agua na residência da Autora juntando tela sistêmica 

alegando que não há vazamento de agua, requerendo a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial não 

merece acolhimento, tendo em vista que constam provas suficiente para 

analise do mérito, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, restando 

prejudicada a tese suscitada. No que tange a preliminar de ilegitimidade 

ativa, esta não merece ser acolhida, pois verifica-se, pela análise dos 

documentos colacionados aos autos, que a autora comprovou ser viúva 

do falecido (certidão de óbito em anexo – Id 13068126), além de 

demonstrar sua condição de dependente habilitada para figurar no polo 

ativo destes autos, restando regularizado a legitimidade processual, 

motivo pelo qual afasto a preliminar. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito 

Compulsando os autos, extrai-se que a parte ré em ato conciliatório (Id 

13827166), requereu a designação de audiência de instrução, porém no 

presente caso, há de ser desnecessário a dilação probatória em face das 

provas documentais carreada aos autos pelas partes, motivo pelo qual há 

de ser indeferido o pedido formulado e o processo encontra-se apto a 

prolação da sentença, conforme artigo 355, I do Código de Processo Civil 

A titulo ilustrativo, cito o entendimento da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DEVER 

DO MAGISTRADO EM JULGAR A LIDE ANTECIPADAMENTE. Não há que se 

falar em cerceamento de defesa, visto que a audiência de instrução 

somente pode ser realizada para provar fatos que não são provados com 

provas documentais, que é o caso dos autos, sendo dever do magistrado 

julgar o feito no estado em que se encontra. Rejeitada a preliminar. 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – 

PLEITO DE DANO MORAL. Versa a presente demanda sobre pleito de 

indenização por danos morais ante a demora no conserto do veículo e má 

prestação de serviço pela requerida. Analisando todos os documentos 

acostados, verifico que não ficou demonstrada a falha da requerida. 

Passo a discorrer sobre os principais pontos que merecem atenção. A 

promessa de peças novas se deu pela seguradora, e não pela requerida, 

portanto, diversos fatos narrados na Inicial, que geraram expectativa no 

autor, não são responsabilidade da recorrida. Foi demonstrado na peça de 

Contestação, mov. 13, que a empresa necessitaria de 25 dias para 

concluir os reparos no veículo, sendo o conserto aprovado pela 

seguradora em 24/04/2015. Ademais, conforme afirmado em Contestação: 

“De mais a mais, como dito em linhas anteriores, impossível se atestar que 

os reparos consequentes ao anteriormente realizado de fato não foram 

originários da própria condição de uso do veículo pelo Requerente, bem 

como da condição do próprio bem, já que, a bem da verdade, trata-se de 

veículo já com um certo tempo de uso.” Recurso Inominado nº.: 

0021929-13.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória 

Recorrente(s): VANDERLEI KENNEDY SCARABELLI FILHO DE OLIVEIRA 

Recorrido(s): AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - EPP Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

20/08/2018 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Pelas fotos do veículo, bem como pelos orçamentos 

acostados, verifica-se que o carro estava em condições críticas após o 

acidente, sendo necessários inúmeros reparos. Vejamos: Outra 

observação que é importante pontuar é sobre os documentos e as 

inúmeras fotos com observações alegando a má prestação de serviços 

da requerida, em processo nos Juizados Especiais. Pelos princípios da 

Simplicidade e Celeridade, não é admitida prova complexa e perícias. É 

sabido que em processos como esse é necessário laudo oficial para 

demonstrar com segurança ao julgador se os fatos narrados merecem 

acolhimento ou não. Pelo exposto, nego provimento ao recurso aviado e 

mantenho a sentença de 1° grau nos seus ulteriores termos. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes 

do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC, diante da gratuidade anteriormente 

concedida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo 
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Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 219291320178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Deste modo, 

embasado na jurisprudência e na legislação processual civil, entendo que 

não há em que se falar em cerceamento de defesa em face julgamento 

antecipado da lide, ocasião em que passo analise do mérito. Extrai-se dos 

autos que a reclamante se insurge da cobrança abusiva no valor de R$ 

643,80 referente fatura do consumo de agua do mês de março de 2017, 

registrando alto consumo, juntando faturas referente aos meses de 

dezembro de 2016 a fevereiro de 2018 como meio de prova do valor 

excessivo cobrada na fatura em discussão nestes autos. A reclamada 

afirma que o valor da fatura é devido em face da continuidade do serviço 

prestado apresentando histórico de consumo e tela sistêmica como meio 

de prova de inexistência de vazamento, requerendo a improcedência da 

ação. Ocorre, que a reclamada se limitou em sua defesa acerca do fato 

constitutivo do direito da autora, posto que não juntou nenhum documento 

ou laudo que comprova de forma exata e plausível o real consumo 

excessivo de agua pelo reclamante que corroborasse suas alegações, 

restando prejudicado o meio de prova utilizado pela reclamada, pois 

sequer juntou vistoria ou documento hábil a comprovar sua tese de 

defesa. Já a reclamante juntou em sua inicial faturas referente aos meses 

de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018 com valores que variam entre 

R$ 26,60 e R$ 27,14 (Id 13068143), demonstrando de forma razoável o 

excesso do valor cobrado na fatura referente ao mês de março de 2018 

no valor de R$ 643,80. Diante disso, não vislumbro que, a média de 

consumo de agua da autora tivesse um aumento exorbitante, pois se 

verifica junto às faturas referente aos meses de dezembro de 2016 a 

fevereiro de 2018 que a reclamante exercia um consumo razoável de 

acordo com sua utilização mensal, representando um valor de 10 M³. 

Assim, assiste razão à parte autora, devendo a reclamada ser 

responsabilizada pelo ilícito praticado, com conduta abusivas que 

exploram seus consumidores exigindo vantagem manifestamente 

excessivas, conforme determina o artigo 39, V do Código de Defesa do 

Consumidor. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova esta não se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos e a revisão da fatura conforme média mensal da 

Autora, é medida que se impõe. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

e: 1- Declaro inexistente o débito relacionado à faturas referente ao mês 

de março de 2018 no valor de R$ 643,80 (seiscentos e quarenta e três 

reais e oitenta centavos), com vencimento na data de 27 de março de 

2017; 2- Determino que a reclamada retifique a fatura referente ao mês de 

abril de 2018 discutida nestes autos no prazo de 10 dias com adequação 

do real consumo da reclamante, sob pena de imposição de multa que fixo 

no valor de R$ 100,00 por dia em caso de descumprimento; Torno 

Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 04/02/2019 

Hora: 14:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTINS DE CARVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS ALFREDO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 12/02/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/02/2019, 

às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELAO COMERCIO DE GAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BELLANDI OAB - MT25271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERSCLEY VIEIRA DE MORAIS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2019, 

às 16h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN HASLEY NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 14h20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde 

- MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN HASLEY NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-33.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR LORENZETTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTCOTTON PRESTACAO DE SERVICO AGRICOLA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência negativa 

encontrada no ID 15973341 ou requerer o que entender de direito. Everton 

Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar endereço atualizado do requerido, sob 

pena de arquivamento. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-28.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZEM DA FE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELA APARECIDA BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 12/02/2019, 

às 13h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REMI WEISSHEIMER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IURI WAGNITON MORAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENIMERCIO LOACYR GUENO (INTERESSADO)

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MENDONCA PIRES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 12/02/2019, 

às 13h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13314 Nr: 2794-82.2005.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Matias Pechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O, Rafael Boque da Silva - OAB:13386

 Autos n° 854-2005

Execução de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Intime-se o Exequente, para que no prazo de 10(dez) dias, manifeste 

sobre o petitório do Executado de p. 233/248, onde solicita a nulidade de 

toda a execução diante de sua não citação.

 Após, à conclusão, com urgência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-81.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VESTCON EDITORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010005-81.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Consigna-se, inicialmente, que os prazos contra o revel que 

não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de publicação 

do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do CPC. Assim, 

decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$5.168,66 (cinco mil, cento e 

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme cálculo 

anexo, nas contas existentes da parte Executada – CNPJ: 

38.026.498/0001-34. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001653-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos n° 1001653-54.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, 

o que será realizado, via Bacenjud, no importe de R$868,40 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e quarenta centavos), conforme cálculo apresentado 

pelo Exequente, nas contas existentes do Executado – CPF: 

553.165.971-34. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Realizada a penhora do valor em execução, designe-se audiência de 

conciliação, oportunidade que o Executado, querendo, poderá opor 

embargos, ou apresentar proposta de parcelamento do débito nos termos 

do artigo 916, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010861-45.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010861-45.2015.8.11.0051 Execução de Título Judicial Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pelo Exequente por meio da petição 

de ID 15441854. Na forma estabelecida pelos arts. 835, inc. I e 854, do 

Código de Processo Civil, proceda-se ao bloqueio on-line do valor 

R$16.803,84 (dezesseis mil, oitocentos e três reais e oitenta e quatro 

centavos), tomando por base o CNPJ: 10.575.754/0001-23. Em seguida, 

intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Infrutífera a providência, 

INTIME-SE o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

sob pena de extinção do feito. Sem prejuízo, INTIME-SE a Executada sobre 

a penhora já realizada nos autos - ID 1303095. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 24 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000150-66.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Consigna-se, inicialmente, que os prazos contra o revel que 

não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de publicação 

do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do CPC. 

Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$2.537,13 (dois mil e 

quinhentos e trinta e sete reais e treze centavos), conforme cálculo 

anexo, nas contas existentes da parte Executada – CPF: 487.470.841-20. 

Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). 

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

24 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINEA LAURENTINA LECHNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000108-46.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, 

o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$4.214,56 (quatro mil, 

duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), conforme cálculo 

anexo, nas contas existentes da parte Executada – CNPJ: 

02.449.992/0001-64. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. FONSECA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010237-59.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, 

o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$14.855,84 (quatorze 

mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos, 

conforme cálculo em anexo, nas contas existentes da parte Executada – 

CNPJ: 16.563.324/0001-78. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), 

na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000558-23.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 430 de 818



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000558-23.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, 

o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$363,01 (trezentos e 

sessenta e três reais e um centavo), conforme cálculo em anexo, nas 

contas existentes da parte Executada – CPF: 021.414.551-46 Em seguida, 

intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). 

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

22 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MATOS CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000073-86.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, 

o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$4.468,90 (quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) trezentos e 

sessenta e três reais e um centavo), conforme cálculo em anexo, nas 

contas existentes da parte Executada – CNPJ: 02.558.157/0027-00. Em 

seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). 

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

22 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010315-24.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010315-24.2014.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 1.192,35 (um mil, cento e 

noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo 

apresentado pelo exequente, nas contas existentes da parte Executada – 

CNPJ: 59.109.165/0001-49. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, oportunidade em que a Executada poderá oferecer embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-54.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SUHRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT0003610A (ADVOGADO(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIAMARIA GONZAGA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010712-54.2012.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, defiro o pedido da Exequente para 

levantamento do valor bloqueado pelo sistema Bacenjud. Assim, Efetue-se 

o levantamento dos valores penhorados nos autos (ID 10948987), em 

favor da exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de 

ID 148336194. Outrossim, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$2.791,22 (dois mil, 

setecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), conforme 

cálculo apresentado pelo exequente, nas contas existentes da parte 

Executada – CNPJ: 08.381.563/0001-89. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de 

novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA SILVA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001326-46.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante de pagamento acostado aos autos (ID 16389479). O 

Exequente, por sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo 

levantamento (ID 16417350). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

16389479), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 16417350. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 22 de 

novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-58.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO LUIZ DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001892-58.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Trata-se de 

ação de Cobrança de Diferença da Indenização Securitária cumulada com 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por Eleandro Luis da Silva Garcia 

em desfavor de Caixa Seguradora, ambos qualificados nos autos. Ressai 

dos autos que a empresa Caixa Seguradora tem vínculo com a Caixa 

Econômica Federal, que por sua vez, é empresa pública da União regida 

pelo Governo Federal Brasileiro não se enquadrando no artigo 8° da Lei n°. 

9.099/1995, e, portanto, não é parte legitima para compor o polo passivo 

da demanda, senão vejamos: “Art. 8. Não poderão ser partes no processo 

de conhecimento instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil.” Nessa seara, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, pois o próprio legislador 

no parágrafo 2º, do art. 3º da Lei nº. 9.099/95, excluiu da competência do 

Juizado Especial as causas de interesse da Fazenda Púbica, in verbis: 

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial. (...)”. Ainda, a Constituição Federal dispõe no artigo 109, que: 

“Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho (...)”. Posto isto, diante da impossibilidade jurídica para 

ocupar o polo passivo da presente ação, deve ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a controvérsia, podendo 

ser reconhecida de oficio e a qualquer momento pelo julgado, visto que é 

de ordem pública. Feita essas considerações, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011014-78.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DO NASCIMENTO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011014-78.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada, 

veio aos autos e informou o cumprimento da obrigação de fazer e pagar, 

conforme documentos acostados aos autos nos IDs 14961939 e 

14838875. A parte Exequente, por sua vez, manifestou-se favoravelmente 

ao cumprimento da obrigação de fazer e concordou com os valores 

depositados para pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 15514105). 

É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 14838875, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15514105. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 22 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NERINALDO OLIVEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011014-78.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada, 

trouxe aos autos os comprovantes de cumprimento da condenação, 

conforme documentos acostados aos autos nos IDs 12545395 e 

12545399. A parte Exequente, por sua vez, concordou com o para 

pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 16170833). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado no ID 12545399, em favor da parte Exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 16170833. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 13 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000641-39.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada, 

trouxe aos autos os comprovantes de cumprimento da condenação, 

conforme documentos acostados aos autos no ID 16392398. A parte 

Exequente, por sua vez, concordou com o para pagamento, pugnando 

pelo levantamento (ID 16464019). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe 

o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” 

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado no ID 

16392398, em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 16464019. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 13 de 

novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAUMIR BARBOSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000691-31.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Requerida 

efetuou o pagamento do valor da condenação, pugnando pela extinção do 

feito (ID 15651806). A parte Requerente, por sua vez, concordou com o 

pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 15835282). É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado no ID 15651806, em favor da parte Requerente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 15835282. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 21 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROSARIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000232-63.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 15306695. A parte Exequente, por sua vez, concordou 

com o para pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 16555869). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 15306695, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16555869. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 22 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GOMES CALISTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001329-98.2017.811.0051 Polo Ativo: JHONATAN GOMES CALISTO 

MONTEIRO Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL I Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 01.12.2017. A parte Autora compareceu em audiência 

de conciliação (id 12153518), conforme consta no termo, ocasião em que 

a parte autora requereu prazo de 10 dias para informar novo endereço da 

reclamada, permanecendo inerte e nada se manifestando até a presente 

data, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 14321319). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora 

foi devidamente intimada em audiência para informar novo endereço da 

Requerida para fins de citação permaneceu inerte, no entanto, conforme 

se extrai da certidão anexa aos autos (id 14321319) o feito encontra-se 

paralisado há mais de 04 meses sem manifestação da parte Autora. Diante 

disso, extrai-se dos autos que a parte permaneceu inerte por mais de 30 

dias sem manifestação nos autos, não promovendo os atos necessários 

ao prosseguimento do feito, consoante se verifica em registro nos autos 

(id 14321319). Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é 

medida que se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. 

Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela 

parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante 

registro nos autos (id 14321319) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 

55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENALVA DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000614-22.2018.811.0051 Polo Ativo: GENALVA DOS SANTOS 

GUIMARAES Polo Passivo: ATIVOS S.A – SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

GENALVA DOS SANTOS GUIMARAES contra ATIVOS S.A – 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS objetivando recebimento de 

indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 14050603) que a parte 

Autora devidamente intimada (id 13374440) conforme consta aos autos, 

não compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e 

ante o lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é 

de impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 

9.099/95 e como consequência a condenação às custas, conforme 

determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se 

posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Tu rma  R e c u r s a l  T e m p o r á r i a  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 13374440), não compareceu à audiência de conciliação (id 

14050603), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de 

novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POTENZA COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO FRONZA NETO OAB - SC45443 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000835-39.2017.811.0051 Polo Ativo: SERGIO ALVES DE LEMOS Polo 

Passivo: POTENZA COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HIDRAULICOS LTDA - EPP Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por SERGIO ALVES DE LEMOS contra 

POTENZA COMERCIO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRUALICOS 

LTDA - EPP objetivando indenização por danos morais e declaração de 

inexistência de débito em face de protesto indevido. A parte requerida 

devidamente citada (Id 13616557), não compareceu à audiência preliminar, 

apresentando defesa nos autos, conforme se observa do termo de 

conciliação juntada aos autos (id 13736509). É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, observo 

que a carta de citação encaminhada ao endereço da Reclamada é 

suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por terceira 

pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme consta aos autos (Id 13616557), o 

Reclamado não compareceu à audiência de conciliação (id 13736509), 

apresentando defesa, todavia, até a presente data, não firmou qualquer 

justificativa plausível de sua ausência. Extrai-se do termo de conciliação 

que a Ré não compareceu no ato conciliatório, porém, trata-se o Réu de 

Pessoa Jurídica que poderia fazer-se representar por preposto, conforme 

determina o Enunciado 20 do FONAJE, segunda parte, motivo pelo qual 

cabível a possibilidade do reconhecimento da revelia nos autos. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20 do FONAJE. Todavia, a despeito de a 

revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto 

que esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão da reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ela expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. De fato, em primeiro plano, anoto que não restaram 

devidamente comprovados os fatos aduzidos pelo reclamante, ou seja, 

observa-se que inexiste nos autos prova inequívoca do protesto, ou seja, 

ausente a certidão de protesto que entende o autor ser indevido em face 

da quitação do débito, conforme comprovante de pagamento em anexo na 

inicial (Ids 8276056, 8276146, 8276204). Neste passo, entendo que resta 

evidenciado que os fatos alegados e ausência de provas não amparam o 

Autor em seu pleito, inclusive no que tange a declaração da inexistência 

do débito, tendo em vista que não consta nos autos a certidão de protesto 

que demonstre manutenção deste após o pagamento do débito. O conjunto 

probatório carreado aos autos se restringe a, tão-somente, a notificação 

de protesto de divida existente e que foi paga pelo reclamante (Ids 

8276056, 8276146, 8276204), cuja prova não é suficiente à formação da 

certeza jurídica indispensável a um juízo favorável à pretensão do Autor. 

A jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

já firmou entendimento de que a notificação/aviso de protesto (Id 

10378050) não corroborado por outras provas é insuficiente para 

embasar decreto condenatório, veja-se: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado: 

0030668-80.2014.811.0001Origem: Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente(s): Colégio Pedro Brandão Recorrido(s): Adriele 

Araújo Dias Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 02/06/2015 E M E N T A RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO -RECEBIMENTO DE AVISO DE PROTESTO NÃO GERA DANO 

MORAL - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - NÃO COMPROVAÇÃO 

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - REFORMA DA 

SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovado nos autos os fatos 

constitutivos do direito da Autora, nos termos do artigo 333, I, do Código 

de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe. Em 

que pese a alegação da Reclamante de que teria sofrido protesto indevido 

em seu nome, a parte Reclamada comprova aos autos, que a mesma 

somente recebeu aviso de protesto. O que enseja a exclusão apenas do 

dano moral, mantendo-se apenas a declaração de inexistência do débito. 
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RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. RELATÓRIO Egrégia Turma: 

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada 

nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, 

para condenar a requerida a pagar a Autora a importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), por danos morais e declaratória da inexistência do débito 

em questão. A parte Recorrente alegou em suas razões recursais, 

preliminarmente a ausência do instituo da revelia, posto que a Juíza leiga, 

induziu a erro a Douta Juíza quando da homologação por sentença, posto 

que apresentado contestação e documentos tempestivamente nos 

eventos de n. 25,26,27, o que não foi analisado. Requereu a reforma da 

sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte Recorrida 

em contrarrazões, refutou in totum, os argumentos aviados no recurso 

interposto. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 2 É o relatório. VOTO Colendos Pares; Inicialmente, em 

analise a preliminar aventada no que tange a ausência do instituto da 

revelia decretada, constato que houve equivoco quando da decretação da 

revelia, posto que não verificado os documentos e peça de contestação 

apresentadas nos eventos 25, 26 e 27, que passo a analisar neste 

momento. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o 

recurso merece total provimento, posto que o protesto alegado não 

ultrapassou de mera alegação, pois o ocorrido se resumiu em um simples 

aviso de protesto que não chegou a ser efetivado conforme demonstrado 

através do aviso enviado e da certidão emitida pelo Cartório responsável, 

conforme demonstração a seguir: MERO AVISO: CERTIDÃO NEGATIVA DE 

PROTESTO ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 3 Assim, sendo comprovado a inexistência de 

apontamento positivo em nome da Reclamante, a mera declaração de 

inexistência do débito é o quanto basta a satisfazer o direito da 

reclamante. Não restou comprovada o alegado protesto, posto que nos 

termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil são ônus que 

incumbem à parte Autora provar o devido cancelamento. Dessa forma, em 

que pese o entendimento da Magistrada a quo, entendo que os fatos 

constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço 

do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE 

PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir da sentença o dano moral, 

mantendo-se no mais os termos do julgado, nos moldes do artigo 46 da Lei 

9099/95. Sem custas e sem honorários em razão do resultado do 

julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como 

voto. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA 4 Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 306688020148110001/2015, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 

03/06/2015). Assim, diante da documentação anexa a exordial e ante 

ausência de provas, o pleito inicial em face da declaração da inexistência 

do débito, deve ser indeferido. II – Dano Moral A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte não trouxe aos autos provas substanciais 

capazes de comprovar o dano que alega ter sofrido. Por outro lado, a 

parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do 

CPC, qual seja, o de comprovar o dano moral sofrido em relação a 

inscrição de protesto de título em seu nome e CPF junto ao Cartório de 2º 

Serviço Notarial e Registro de Campo Verde/MT. Todavia, em analise aos 

autos não se vislumbra que o Requerido tenha causado danos que 

extrapolasse a esfera moral do Requerente com a suposta inscrição de 

seu nome e CPF junto ao Cartório, já que o Autor possuía divida junto a 

este e que foi devidamente quitada. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Acolho a justificativa apresentada pelo Reclamante e determino 

que seja designada nova data de audiência de conciliação, devendo as 

partes e advogados serem intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde, 22 de novembro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAREA VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000515-52.2018.811.0051 Polo Ativo: SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA 

FILHO Polo Passivo: BAREA VEICULOS LTDA - ME Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por SEVERINO 

SEBASTIÃO DE LIMA FILHO em face de BAREA VEICULOS LTDA - ME 

objetivando indenização por dano moral. Extrai-se dos autos por meio de 

petição juntada aos autos (id 14048312) informando que a parte autora 

não possui interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção 

do feito. Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a 

extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido 

de desistência da parte Autora (id 14048312) e com fundamento no art. 

485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

22 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES POLLIS (REQUERENTE)

ELZA ARMELIN POLLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000202-91.2018.811.0051 Polo Ativo: EUCLIDES POLLIS e ELZA 

ARMELIN POLLIS Polo Passivo: EXPRESSO MAIA LTDA Vistos em 

correição. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos 

autos (Id 14315646), que houve composição amigável entre as partes, no 

que tange a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a 

homologação do acordo e como consequência a extinção do feito com 

resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral 

com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, e que 

produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente aplicação 

da multa. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MAURA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001072-73.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: DIVINA MAURA DA SILVA Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

15133935), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

ao registro e escrituração de imóvel, fazendo-se necessário a 

homologação do acordo e como consequência a extinção do feito com 

resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral 

com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, e que 

produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente aplicação 

da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001148-97.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: SERGIO JOSE DOURADO Vistos em correição. A questão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 436 de 818



controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

14873023), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

ao registro e escrituração de imóvel, fazendo-se necessário a 

homologação do acordo e como consequência a extinção do feito com 

resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral 

com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, e que 

produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente aplicação 

da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Ferreira da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001152-37.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: CARLOS FERREIRA DA SILVA Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

14999655), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

ao registro e escrituração de imóvel, fazendo-se necessário a 

homologação do acordo e como consequência a extinção do feito com 

resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral 

com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, e que 

produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente aplicação 

da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M R ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000076-75.2017.811.0051 Polo Ativo: MR ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA - ME Polo Passivo: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos em 

correição. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo da petição juntada aos 

autos (Id 15275118), que houve composição amigável entre as partes, no 

que tange a obrigação pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KUTIANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUCCI , MARCUCCI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000646-27.2018.811.0051 Polo Ativo: MARCOS KUTIANSKI Polo Passivo: 

MARCUCCI, MARCUCCI & CIA LTDA - ME Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por MARCOS 

KUTIANSKI em face de MARCUCCI, MARCUCCI & CIA LTDA - ME 

objetivando indenização por dano moral. Extrai-se dos autos por meio de 

petição juntada aos autos (id 13996668) informando que a parte autora 
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não possui interesse no prosseguimento da ação, requerendo a extinção 

do feito. Assim, conforme requerido pela parte autora, tem-se que a 

extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido 

de desistência da parte Autora (id 13996668) e com fundamento no art. 

485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

25 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011006-04.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO FIUZA DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLIENE HONORIO DE SOUZA OAB - MT0014029A (ADVOGADO(A))

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8011006-04.2015.811.0051 Polo Ativo: ANDRE COELHO FIUZA DE 

TOLEDO Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ANDRE 

COELHO FIUZA DE TOLEDO contra ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando recebimento de valores de diferenças salariais, alegando, em 

síntese, que é servidor público estadual, integrante do cargo de Professor, 

e faz jus a incorporação de 11,98% nos seus salários decorrente das 

diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da 

conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas 

diferenças nos últimos cinco anos. Citado, o Estado de Mato Grosso 

contestou a ação e arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, alegando 

já ter decorrido o prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 

20.910/32 e preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública. No mérito, alegou que a inicial não especifica qual o 

suposto erro na conversão da moeda antiga para a URV, e que o ato foi 

revestido de legalidade. Aduz que o índice de 11,98% não pode ser 

acolhido sem a devida constatação em perícia e fase de liquidação para 

demonstrar o percentual de perda salarial na época. Ao final, pugnou pela 

prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento de 

improcedências dos pedidos postos na petição inicial. A parte autora não 

apresentou impugnou. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar de incompetência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública Pois bem, salienta-se que este juízo, em 

razão do entendimento adotado pela Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, reviu seu posicionamento quanto à competência 

deste juízo para as referidas ações. Verifica-se que no presente caso, a 

jurisprudência firmou posicionamento declarando a incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da complexidade da 

matéria, sobretudo em face dos cálculos que envolvem a pretensão de 

pagamento de valores retroativos, decorrentes da conversão da moeda, o 

que possibilita o afastamento da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, nos termos do 

art. 3º da Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária, conforme art. 27 da Lei 

12.153/09. Como é cediço, os Juizados Especiais foram criados para a 

solução de causas de menor complexidade, a teor do disposto no art. 3º 

da Lei 9.099/95 e enunciado nº. 54 do FONAJE: Enunciado 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. A jurisprudência dos 

demais Tribunais pátrios assim tem decidido quanto a matéria sub judice, 

veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS DE 

CRUZEIROS REAIS PARA URV. COMPLEXIDADE DA CAUSA, DIANTE DOS 

CÁLCULOS QUE ENVOLVE A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE 

RETROATIVOS, QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. A demanda visa ao pagamento de diferenças 

decorrentes da conversão dos vencimentos/proventos do servidor público 

estadual, de Cruzeiro Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), nos 

termos da Lei Federal nº 8.880/94. A complexidade da matéria, sobretudo 

em face dos cálculos que envolvem a pretensão de pagamento de 

retroativos, decorrentes da conversão de moeda, afasta a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública. Exegese dos artigos 2º e 27, da 

Lei nº 12.153/2009, c/c o artigo 3º da Lei nº 9.099/95. Precedentes. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO. DECLARADO 

COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Conflito de Competência Nº 

70062623640, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 30/01/2015). [grifou-se] Assim, 

forçoso o reconhecimento da incompetência deste juízo. Registra-se, 

finalmente, que a incompetência em questão é absoluta podendo ser 

declarada ex officio pelo julgador (art. 64, § 1º do CPC). II - Dispositivo Por 

tais considerações, RECONHEÇO E DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juizado para o processo e julgamento da presente ação e, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SOUTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000795-23.2018.811.0051 Polo Ativo: GABRIEL SOUTO PEREIRA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por GABRIEL 

SOUTO PEREIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

inépcia da inicial e ausência de consulta extraída junto ao órgão 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 438 de 818



requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As faturas e telas sistêmicas em anexo 

aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser utilizado como prova em 

desfavor do Autor até porque, são supostas provas produzidas de forma 

unilateral, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por este por meio da 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. VI – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 
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(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FIAMA IARTELLI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000804-82.2018.811.0051 Polo Ativo: FIAMA IARTELLI SANTOS Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por FIAMA IARTELLI 

SANTOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de ausência de condições da ação em face da ausência de 

interesse de agir, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança 

ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar 

suscitada pela Requerida se confunde com o mérito e com ele será 

analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, 

ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. As faturas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode 

ser utilizado como prova em desfavor do Autor até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 
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do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 22 de novembro de 2018.. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,22 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 1420/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES - JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

 Considerando a Portaria nº 047/2017, deste Juízo, que designou a 

servidora SILETE MARIA COLOMBO, Técnica Judiciária exercendo a 

função de Gestora Administrativa 3, matrícula 4059, como responsável 

pela Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Canarana 

–MT;

 Considerando o Ato nº 970/2018 – CM que concede aposentadoria 

voluntária a servidora SILETE MARIA COLOMBO, Técnica Judiciária 

exercendo a função de Gestora Administrativa 3, matrícula 4059, a partir 

de 07/11/2018;

 Considerando a Portaria nº 1404/2018 de 21/11/2018;

R E S O L V E :

 RETIFICAR a Portaria nº 1404/2018 de 21/11/2018.

 Onde se lê: Revogar a partir desta data, a Portaria nº 047/2018, deste 

Juízo;

Leia-se: Revogar a partir desta data, a Portaria nº 047/2017, deste Juízo;

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 22 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 1418/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

Considerando que a servidora Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto, Técnica Judiciária, exercendo a função de Gestora 

Judiciária Substituta no Juizado Especial Cível e Criminal, matrícula 4055, 

usufruirá férias no período de 10/12/2018 a 19/12/2018, referente ao 

exercício de 2018,

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora SILVANE MARLISE SCHWEIG SANTANA, Técnica 

Judiciária - matrícula 12010, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria do Juizado Especial Cível e 

Criminal no período de 10/12/2018 a 19/12/2018.

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 09 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 1422/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes – Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana – MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e

 Considerando o Ato nº 970/2018 – CM, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10372, que concede aposentadoria voluntária, a partir de 

07/11/2018, para a servidora Silete Maria Colombo – matrícula 4059 - 

Técnica Judiciária exercendo a função de Gestora Administrativa 3 no 

Fórum da Comarca de Canarana - Estado de Mato Grosso.

 Considerando a Portaria nº 056/2007 de 08/10/2007, deste Juízo, que 

designou a servidora Silete Maria Colombo, para exercer a função de 

Gestora Administrativa 3, nesta Comarca, a partir de 01/11/2007;

 Considerando a Portaria nº 1379/2018, que revoga a Portaria nº 

056/2007, deste Juízo;

 Considerando a Portaria nº 1391/2018, que designa a servidora ROSMERI 

BROCH - Auxiliar Judiciária, matrícula 8683, para exercer a função de 

GESTORA ADMINISTRATIVA 3 – PDA - FC nesta Comarca;

 RESOLVE:

 RETIFICAR a Portaria nº 1391/2018 de 12/11/2018.

Onde se lê: DESIGNAR a servidora Rosmeri Broch- Auxiliar Judiciária, 

matrícula 8683, para exercer a função de Gestora Administrativa 3 – PDA 

- FC nesta Comarca, a partir da assinatura do termo de posse e 

compromisso, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta 

portaria.

 Leia-se: DESIGNAR a servidora ROSMERI BROCH - Auxiliar Judiciária, 

matrícula 8683, para exercer a função de Gestora Administrativa 3 – PDA 

- FC nesta Comarca, a partir da publicação desta portaria.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Canarana-MT, 22 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65067 Nr: 204-47.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade 

da segregação cautelar dos acusados, em conformidade com o parecer 

ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data 

da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de 

revogação da prisão preventiva às fls. 135/137, pelo que mantenho a 

ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente 

fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já 

mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) 
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cautelar(es) diversa(s) da prisão.Atente-se a Secretaria, para com 

urgência, verificar junto à Cadeia local, acerca do efetivo recambiamento 

do réu para realização de seu interrogatório em Canarana/MT.Extraia-se 

cópia da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de código 

64777 (fls. 49 a 50) para os presentes autos.Às providências. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-63.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, etc Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S.A em face de Rodrigo Gomes Carneiro. 

Expedido mandado de citação, o executado não foi localizado, conforme 

certidão de id 15751301. A parte autora veio aos autos e requereu a 

consulta aos orgãos para tentativa de localização do endereço do 

executado. Decido. Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, 

quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que 

somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma 

das grandes causas do conhecido congestionamento processual e 

ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do processo. No 

caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a 

trazer aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a declinação do escorreito endereço do réu, cujo 

requisito encontra-se expressamente previsto no artigo 282, inciso II do 

código adjetivo civil. O direito discutido nos autos é de natureza privada e 

totalmente disponível, de forma que a intervenção judicial na contenda 

deve resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e 

condução das questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário 

acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, 

mormente quando se trata de instituição financeira, detentora de acesso à 

inúmeros bancos de dados cadastrais e de consumidores, muitas vezes 

muito mais atualizadas do que àqueles cujo Poder Judiciário detém acesso, 

mormente os estatais. Portanto, sendo a declinação do endereço do réu 

obrigação privativa da parte autora, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, indique o endereço atualizado do executado. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65939 Nr: 752-72.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU OSTROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Canarana/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Vilalva de magalhães 

- OAB:21136/O

 Vistos.

 Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, ENCAMINHEM-SE os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes, para que compareça a solenidade aprazada.

 Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vista dos autos à 

parte requerente, a fim de que se manifeste acerca da petição de fls. 

125/134, bem como, manifeste-se no interesse do feito, tendo em vista a 

informação de utilização da via supostamente obstruída, por parte do 

requerente.

 Expeça-se o necessário. Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20953 Nr: 1672-61.2009.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:Procuradora Fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Alessandra Fávero 

Alves - OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 

105.089

 Certifico que o advogado da parte requerida, Dr. (ª) Moacir Jesus 

Barboza, Kátia Alessandra Fávero Alves, intimo decisão de fls. 84, dos 

autos nº 1672-61.2009.811.0029, que Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS move contra Sebastiana Martins de Oliveira.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 22 de novembro de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-88.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO RENE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Relego a apreciação da justiça gratuita à turma recursal. Canarana, 12 de 

novembro de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do 

Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - 

Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010148-39.2015.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEUHAUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON OLIVEIRA DE MATOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, lançando-se o 

arquivamento provisório no Sistema PJe. Esgotado o prazo, INTIME-SE o 

Exequente para que indique bens disponíveis do Executado ou do 

Terceiro, ou para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito Às providências. Cumpra-se. Canarana, 09 de maio de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1357 Nr: 675-45.1999.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Vilela Fratari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesarino Delfino César Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesarino Delfino Cesar Filho 

- OAB:4290, Julian Davis de Santa Rosa - OAB:6998, Leonardo 

Delfino Cesar - OAB:4882-E/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição na fase 

de cumprimento de sentença, encaminhe-se o feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de composição amigável 

entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, ‘caput’, do CPC/2015.

Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1117 Nr: 16-75.1995.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roder Junior.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busíquia - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Lyvia 

Chrystina Miranda Pedroso - OAB:19.654, Ussiel Tavares da Silva 

Filho - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por João Roder Junior em 

face do Banco Itaú S.A., requerendo o pagamento de R$ 148.762,22 

(cento e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e 

dois centavos), a título de honorários advocatícios fixados na sentença, 

bem como, na obrigação de fazer para proceder com a transferência do 

imóvel para as pessoas indicadas pelo credor, em 7/07/2016).

 Juntou documentos (fls. 521-559).

Às fls. 513-515, antes da execução da sentença (10/05/2016), o devedor 

purgou a mora, depositando judicialmente o valor que entendeu correto, R$ 

68.397,89 (sessenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e 

nove centavos).

À fl. 536 o cumprimento de sentença foi recebido e determinado o 

cumprimento pelo executado, bem como, o levantamento dos valores 

incontroversos.

Às fls. 560-561 o executado juntou o comprovante do depósito judicial do 

valor de R$11.128,94 (onze mil cento e vinte e oito reais e noventa e 

quatro centavos), relativos a remanescente.

O executado agravou da decisão.

Apresentou às fls. 576-584, impugnação ao cumprimento de sentença, 

alegando: a) pagamento voluntário dos honorários advocatícios; b) 

cumprimento voluntário das custas processuais; c) requereu aplicação do 

efeito suspensivo à impugnação; d) alegou erro de cálculo do pagamento 

que deveria observar o termo de início a partir da intimação para incidir 

juros moratórios; e) requerendo, ao final, a procedência da impugnação 

para decretar a nulidade do valor executado por inexigibilidade do título, 

diante do pagamento já realizado.

Às fls. 588-589 o autor manifestou-se na impugnação ao cumprimento de 

sentença, alegando estar incorreta a planilha de cálculo do executado, 

informando que a correção monetária e os juros fluem da data da 

condenação, pugnando pela penhora online na conta do executado dos 

valores remanescentes.

Às fls. 593-602 aportou acórdão do agravo interposto pelo executado, 

constando: “afastar a determinação imposta ao agravante, ora executado, 

no que tange a transferência da propriedade objeto do contrato de compra 

e venda entabulado entre as partes, mantendo a decisão em seus demais 

termos”.

Às fls. 603-604, foi determinado o levantamento dos valores 

incontroversos, bem como, intimado o exequente para juntar seu cálculo a 

partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de preclusão.

À fl. 606, o exequente requereu, somente, a transferência do imóvel para 

as pessoas indicadas.

À fl. 607 o exequente se limitou a requerer a transferência dos valores 

depositados.

A Sra. Gestora certificou à fl. 610 o decurso de prazo para o exequente 

juntar a tabela conforme determinado.

Às fls. 613-614, o executado requereu o cumprimento do agravo, no 

sentido de desincumbi-lo de cumprir a transferência do imóvel, pois já 

constou da sentença para que o exequente o faça, e pugnou pela 

extinção do feito, pelo pagamento.

À fl. 614 já foi decidido acerca da transferência do imóvel.

Às fls. 616-617, o exequente, novamente, pugna pela transferência do 

imóvel para as pessoas por ele indicada.

É o relato do necessário.

Pois bem.

Quanto ao débito dos honorários, como já decidido anteriormente (fl. 

603-604), os juros deveriam ser computados a partir do trânsito em 

julgado da sentença, o que se deu em 5/06/2015, e não a partir de 2011, 

como consta nos cálculos de fl. 533.

Assim, como já tornou preclusa a juntada dos cálculos atualizados 

(certidão de fl. 610), entendo que o exequente aquiesceu com a decisão 

(fl. 603-604), portanto, entendo como justo e correto o cálculo e o 

pagamento feito pelo executado.

É a jurisprudência do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, I e II, E 535 DO CPC. 

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PARTE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. 

1. Não viola os arts. 165, 458, I e II e 535 do CPC o decisório que está claro 
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e contém suficiente fundamentação para dirimir integralmente a 

controvérsia, não se confundindo decisão desfavorável com omissão e/ou 

negativa de prestação jurisdicional. 2. Os juros moratórios incidem no 

cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do 

aresto ou da sentença em que foram fixados. 3. Recurso especial provido. 

(STJ - REsp: 771029 MG 2005/0117202-3, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/10/2009, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: --> DJe 09/11/2009)

Portanto, Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente 

cumprida pela parte executada (fls. 513-515 e 560-561), bem como, tendo 

sido o exequente intimado a manifestar acerca da atualização a partir do 

trânsito em julgado e não o fez (fl. 610), havendo preclusão temporal 

quanto a eventual incorreção, JULGO EXTINTA a execução de fls. 

521-530, o que faço com fulcro no art. 924, II, do CPC/2015.

Outrossim, quanto à transferência do imóvel, já foi decido pelo e. TJMT no 

Agravo de Instrumento n. 1003824-11.2016.8.11.0000 e por esse juízo 

(fls. 615), que não cabe ao executado a transferência da propriedade do 

objeto do contrato de compra e venda.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime o executado 

para o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja 

a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo constar a pendência 

no registro da distribuição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21564 Nr: 2187-48.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Marcelina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811, Rita de Cássia Leventi Aleixes - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 Vistos, etc.

 Não trouxe a parte autora com o pedido de fls. 230/230verso, qualquer 

elemento que demonstrasse, de fato, a ocorrência de novo esbulho 

possessório, o que obsta, por ora, a fixação de multa processual para 

desocupação. Contudo, de maneira a dar efetividade à sentença proferida 

nos autos, expeça-se novo mandado de reintegração de posse. Acaso 

necessário, o que deverá ser certificado, defiro, desde já, o uso da força 

policial.

Após, intime-se a parte requerente para que manifeste em 15 (quinze) 

dias. Nada requerendo, ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21561 Nr: 2185-78.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Flaviano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - 

OAB:29608/GO, Milton Martins Mello - OAB:3811, Rita de Cássia 

Leventi Aleixes - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 Vistos, etc.

 Expeça-se mandado de reintegração de posse, conforme determinado na 

sentença de fls. 150/160, confirmada em segunda instância. Acaso 

necessário, o que deverá ser certificado, defiro, desde já o uso da força 

policial.

Após, intime-se a parte requerente para que manifeste em 15 (quinze) 

dias. Nada requerendo, ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69134 Nr: 3904-85.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauritana Souza de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Diante do exposto, conheço dos embargos opostos e, no mérito, dou-lhes 

provimento, o que faço para determinar que o pagamento dos valores 

deverá ser feito mediante ofício requisitório a ser encaminhado ao 

Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos termos da 

Resolução nº 168, de 05/12/2011, do Conselho da Justiça Federal.No 

demais, mantida está a sentença de fls 32/33verso. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34004 Nr: 2853-15.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Brígida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando a contestação apresentada, verifica-se que inexistem 

questões preliminares ou prejudiciais de mérito, logo nada há a ser 

saneado no presente feito.

Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil), ou dizerem 

sobre o aproveitamento das oitivas já realizadas.

 Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2452 Nr: 54-77.2001.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por EDSON 

SILVA DE CAMARGO em desfavor de JOSÉ CARLOS DE SOUZA (fls. 

356/358).

Em petição de fls. 483/484, as partes informaram acordo quanto aos 

valores cobrados, requerendo a suspensão do feito até seu cumprimento. 

Posteriormente, o requerente postulou a extinção do feito, afirmando ter 

recebido os aludidos valores (fl. 483).

 É o relatório.

 Decido.

 Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte requerida, conforme informado na petição de fl. 483, JULGO 

EXTINTO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 356/358, o que faço 

com fundamento nos artigos 513 c/c 924, II, do Código de Processo Civil.

 Levante-se a restrição de fl. 470, bem como oficie a Junta Comercial para 

baixa da penhora com relação à empresa AGROPECUÁRIA TAITI LTDA.

 Publiquem-se e Intime-se.
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 Transitada em julgado, certifique-se o necessário e, após, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67098 Nr: 2584-97.2014.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimaster-Comercio de Produtos Hospitalares LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Luis Domingos - 

OAB:80831/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, o que faço para converter 

o mandado inicial em mandado executivo, devendo o feito prosseguir na 

forma prevista no artigo 534 do CPC. Intime-se a parte requerida, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar o cumprimento de sentença, podendo, para tanto, arguir 

qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535 do 

CPC/2015.Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do 

CPC/2015): a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição; b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35484 Nr: 1328-61.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Matilde de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente o feito, constato que não houve anulação da 

sentença proferida nestes autos, nos termos do que decidiu o Supremo 

Tribunal Federal no RE n° 631240/MG, já que no acórdão proferido às fls. 

120/124 o Tribunal enfrentou o mérito da pretensão. Ademais, os recursos 

especial e extraordinário foram julgados prejudicados, conforme decisão 

de fls. 173/174. Por sua vez, o agravo regimental de fls. 183/187, 

interposto pelo INSS, teve negado seu provimento.

 Assim, não há que se falar em inexistência de título judicial, razão pela 

qual não merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença 

de fls. 213/213verso, uma vez restar hígido o acórdão de fls. 120/124.

Diante do exposto, sem desnecessárias delongas, rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Homologo, portanto, o cálculo apresentado às fls. 208/210, 

fixando o calor devido à parte impugnada em R$ 80.201,32 e os 

honorários advocatícios em R$ 936,17.

Transcorrido o prazo para recurso, expeçam-se as pertinentes 

requisições, conforme valores fixados.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63900 Nr: 3692-98.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Fellipe Baez Malheiros - OAB:18.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto acolho os embargos de declaração, por reconhecer a 

contradição na decisão de fls. 90/90verso, o que faço para torná-la sem 

efeito. Por oportuno, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), homologando o 

cálculo apresentado às fls. 83verso/84verso, fixando o valor devido para 

a parte exequente/impugnada em R$ 74.284,10 e os honorários 

advocatícios sucumbenciais em R$ 7.341,97.Transcorrido o prazo para 

recurso, expeçam-se as pertinentes requisições conforme valores 

fixados.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38929 Nr: 1399-29.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Bussiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Augusto Góis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Frederico Muller Neto - 

OAB:OAB/MT 9904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos etc.

I. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por GENTIL BUSSIKI no 

montante de R$ 18.854,78, no CNPJ/CPF de LUIS AUGUSTO ALMEIDA 

GOIS, sob o nº 459.193.728-34.

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, 

do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a 

ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como 

Termo de Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

cinco (5) dias.

II. Sem prejuízo do exposto, visando a efetividade da execução, defiro o 

pedido de busca de bens da parte executada pelo sistema RENAJUD.

III. Indefiro o pedido de penhora de cotas sociais da empresa pertencente 

ao executado, pois para tanto devem ser demonstrados os requisitos 

necessários para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

 IV. Cumpridas as determinações constantes nos itens I e II, intime-se o 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76166 Nr: 2906-83.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Manoel João Evangelista, Maria Adenil 

Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Lucio Franco Pedrosa - 

OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 19 de março de 2019, às13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39233 Nr: 1729-26.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Gomes de Melo Costa, Januario 

Teixeira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Goulart Sauer, Nilza Grancio Sauer, 

Projecon - Projetos Incorporações e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Gomes de 

Melo Costa - OAB:6938/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório no horário de expediente, para 

retirada da carta de adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38929 Nr: 1399-29.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Bussiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Augusto Góis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Frederico Muller Neto - 

OAB:OAB/MT 9904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da tentativa frustrada de penhora "on line".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79387 Nr: 910-16.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Martins Marques Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ede Marcos Deniz - OAB:6808, 

EVAN CORREA DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DE 

FARIAS MACHADO - OAB:32350, Rosalina Alves de Moraes - 

OAB:26287/GO

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 19 de março de 2019, às14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 2305-09.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para acerca da distribuição da carta 

precatória, conforme certidão retro, devendo juntar diretamente naqueles 

autos (Carta Precatória n. 1040264-09.2018.8.11.0041 - PJE) o 

comprovante de depósito das guias de distribuição/custas e diligência do 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65384 Nr: 1295-32.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, Prefeito Municipal - José de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor(a) de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

Requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte Requerente.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000799-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000799-44.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se integralmente a decisão de ID Num 16437711, no 

tocante à realização da perícia médica no interditando. II. Para tanto, 

intime-se o requerente, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente os quistos que julgar necessários. III. 

Advirta-se o perito que deverá observar quando da realização da perícia, 

os quesitos apresentados tanto pelo Ministério Público, quanto aqueles 

eventualmente apresentados pela parte requerente. IV. Expeça-se o 

necessário. V. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34274 Nr: 214-87.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Bernardes de Aguiar, Adonias 

Bernardes Aguiar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOARES 

BONIFACIO - OAB:16001/B

 Vistos, etc.

I. Considerando que a sentença proferida à fl. 50, extinguiu a presente 

execução, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

disponível à fl. 29, na forma pleiteada pelo advogado do executado à fl. 51.

II. Para tanto, cumpra-se o art. 450, §3º da CNGC, 4ª Edição.

III. Com o devido levantamento dos valores, arquivem-se os autos 

independentemente de novo despacho.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62453 Nr: 2269-06.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Santos Protásio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O

 Vistos, etc.

I. Designo audiência admonitória para o dia 04.12.2018 às 15h30min.

II. Intime-se o reeducando e o seu defensor.

III. Postergo analise da retirada de tornozeleira para a data de audiência.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87350 Nr: 4451-57.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87200 Nr: 4302-61.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIZARDO SOARES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87339 Nr: 4440-28.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Cezar de Brito Eubank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87299 Nr: 4399-61.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO DE ARRUDA GARCIA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83407 Nr: 2607-72.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOGNO CONTRUTORA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87313 Nr: 4413-45.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REINDEL FONSECA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75027 Nr: 2425-23.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Big Bom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 Vistos, etc.

I. Considerando a ausência do Defensor Público, ainda, considerando que 

o autor pela 2º vez não foi encontrado no endereço informado nestes 

autos, com a última informação de que não reside mais na respectiva 

residência, devo prosseguir com a oitiva da testemunha arrolada, a pedido 

da parte requerida que visa o julgamento do mérito.

II. Considerando que o Defensor Público designado para atuar perante 

esta Comarca não compareceu na presente data, - Já nomeio neste ato 

Alexandre Ryuzo Sugizaki, OAB/MT29608A/GO, como advogado dativo do 

requerente, exclusivamente para o presente o ato. Fixo desde já em 2,0 

URH, os honorários do advogado, de acordo com a Tabela de Honorários 

da OAB/MT, os quais deverão ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

III. Mantenham-me os autos conclusos para prolação da sentença, cujo 

teor as parte serão intimadas. As alegações finais foram remissivas.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83339 Nr: 2574-82.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro do Chapéu Empreendimentos e 

Participações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87317 Nr: 4417-82.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauristela Guimarães Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001345-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. J. (REQUERENTE)

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Dr.ª Elisângela Peral da 

Silva, de que a Certidão de Honorários já se encontra disponível nos autos 

para impressão, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documento de id. 

16606251. Colider/MT, 22 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002128-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE PAIVA CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON JUNIOR DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação da(S) parte(S) Requerente (sucumbente) através 

de seu(s) Advogado(s), para que no prazo de 05 (cinco) dias recolham o 

valor da condenação em custas conforme valores abaixo especificados 

de acordo com o cálculo de id. 16379491, sendo: - o valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) de custas processuais; 

- o valor de R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois centavos) de 

taxa judiciária, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt. jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155). Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, 

será tomada as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de 

dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a 

devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ. Colider/MT, 22/11/2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001045-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIESLEY CRISTINI SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id. 16421865. COLÍDER, 22 de novembro 

de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001097-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE KERBER (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id. 16420585. COLÍDER, 22 de novembro 

de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001218-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

encaminhando-os ao setor de expedição, para intimação do(a)(s) 

advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a complementação de 

diligências do senhor Oficial de Justiça, conforme cotação de id. 

16506865, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u  h t t p : / / 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/complementacao), , 

comprovando nos autos. COLÍDER, 22 de novembro de 2018. Patrícia 

Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001137-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUNEL MOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Correspondência Devolvida 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da correspondência citatória 

devolvida e juntada sob o id. 16316422, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito. COLÍDER, 22 de novembro de 2018. PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000928-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DOS SANTOS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 22 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000951-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES OAB - MT17280/O (ADVOGADO(A))

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação aos embargos monitórios apresntados nos 

autos. COLÍDER, 22 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58111 Nr: 2397-42.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GOMES FIDELI, CLAUDIA GOMES SERPA, 

JUCELIA GOMES SERPA, HORAZIL MARQUEZ FILHO, ZITA GRACIELI 

GOMES SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada, devidamente intimada, não 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que que no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo a 06 

(SEIS) diligências do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das 

guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”, para cumprimento da decisão de fls. 278/279.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93935 Nr: 2020-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOBERGUE APARECIDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada, devidamente intimada, não 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001993-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA ARANTES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MOREIRA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001993-27.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: OLGA 

ARANTES DE SOUZA EXECUTADO: WILSON MOREIRA RAMOS Vistos etc. 

Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Olga 

Arantes De Souza em face de Wilson Moreira Ramos, ambos devidamente 

qualificados. Denota-se que de fato que esta demanda não merece 

prosseguir neste Juízo, uma vez que foi protocolada de forma equivocada 

nesta Vara, haja vista que a matéria da inicial e o pequeno valor da causa, 

competem ao Juizado Especial. Pois bem, nos termos do art. 3°, §1°, II, da 

lei n° 9099/95: § 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: II - 

dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o 

salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. Ante o 

exposto, em cumprimento ao disposto pelo e, em observância ao disposto 

no art. 64, § 1o do CPC que preconiza: “A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo de grau ou jurisdição e deve ser declarada 

de ofício”, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para o julgamento do 

feito, DECLINO a competência em favor do Juizado da Especial da 

Comarca de Colider, razão por que DERTERMINO a remessa dos autos ao 

Juízo competente, procedendo-se às baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002015-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAULMIR RIBEIRO BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002015-85.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

RAULMIR RIBEIRO BERNARDES REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

distribuída equivocadamente a este Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Colíder (MT), haja vista que fora endereçada ao Juizado Especial desta 

Comarca. Assim sendo, REDISTRIBUA o presente feito ao Juizado 

Especial. Cumpra-se. Colíder-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001843-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAHIRO ONO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AGOSTINHO FRANCA (RÉU)

FATIMA CRISTINA NAZARIO DA SILVA (RÉU)

JOÃO ROSADO FILHO (RÉU)

MARCOS PAULO MARIANO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001843-46.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

MASSAHIRO ONO RÉU: JOÃO ROSADO FILHO, RODRIGO AGOSTINHO 

FRANCA, MARCOS PAULO MARIANO DA SILVA, FATIMA CRISTINA 

NAZARIO DA SILVA Vistos etc. 1) No tocante ao pedido de recolhimento 

de custas processuais ao final do processo, insta consignar que a 

vedação existente na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que impedia o recolhimento das custas 

ao final do processo, foi revogada pelo Provimento nº 18/2012-CGJ; e, 

ainda, Provimento nº 44/2012, que recentemente fora alterado pelo nº 

08/2013, no qual ficou estabelecido: “(...) Art. 5º - Alterar a redação do 

item 2.14.2, com a seguinte redação: 2.14.2 – A taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade 

momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível. (...)” Assim, é possível a concessão 

do benefício desde que comprovada a impossibilidade momentânea de 

arcar com as custas processuais, entretanto, constato que a parte 

requerente não juntou qualquer documento a fim de comprovar a aludida 

incapacidade, ainda que transitória, motivo pelo qual indefiro o aludido 

pedido. Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO DAS 

CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O pagamento das custas ao final do 

processo é semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, 

devendo restar comprovada a hipossuficiência financeira momentânea da 

parte de arcar com os ônus processuais, o que não restou comprovado 

nos autos. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento N° 

70072877970, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 29/06/2017). Desta feita, 

INDEFIRO o pedido de recolhimento de custas processuais ao final do 

processo. Razão pela qual, INTIME-SE o requerente para ciência da 

presente decisão, bem como, recolher a as custas, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3) Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação e/ou 

recolhimento das custas, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Intime-se. Cumpra-se, servindo o presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BAZZAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002045-23.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MOACIR 

BAZZAM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1 - 

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 2 - 

Pois bem. Trata-se de ação de percepção de benefício previdenciário 

ajuizada por Moacir Bazzan, em face do Instituto Nacional Do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual 

postula, em sede de antecipação de tutela, a implantação imediata do 

benefício, uma vez que a parte autora preencheria os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por idade rural. Nesse diapasão, cumpre 

asseverar que as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos 

da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório 

dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não 

havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente 

com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim 

de um juízo de probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações 

constantes da exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está 

desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até 

então produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

recebimento do benefício quanto ao período exigido a título de trabalhador 

rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido 
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provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido 

por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um 

dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

3 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 09 DE MAIO DE 2019, ÁS 13H30MIN. Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência. 4 - Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. 5 - Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. 6 - CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes 

para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do 

artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51808 Nr: 2523-63.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCHIOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2523-63.2009.811.0009.Código do Apolo: 51808Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença aviado por Belchior de Oliveira (fls. 

108-110) e, também, por Reinaldo Luciano Fernandes (fls. 111-112), em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a 

satisfação da obrigação de pagar quantia certa imposta no r. acórdão de 

fls. 65-71. ..... - Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade e, independentemente de novo despacho, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos 

conclusos.4 - Se decorrer o prazo legal sem interposição da impugnação 

sobredita, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício 

de Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.5 - Não 

sendo o caso do item “4”, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o 

disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, do NCPC).6 – Por 

fim, não obstante o argumento esboçado, INDEFIRO o pedido de fls. 

120-121, formulado pelo advogado Reinaldo Luciano Fernandes, uma vez 

que este deve buscar a via adequada para cobrança do crédito que julga 

ter direito a título de honorários contratuais, em tese, devidos por Belchior 

de Oliveira.Às providências.Colíder – MT, 01 de novembro de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80243 Nr: 1204-55.2012.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA MOREIRA PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI PEDROZO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1204-55.2012.811.0009.Código Apolo nº: 80243.Vistos, 

etc.Trata-se de “Ação de Inventário Negativo” ajuizada por Iolanda Moreira 

Pedroso em razão do falecimento de Joaci Pedrozo 

Moreira.....HOMOLOGO para todos os efeitos legais e por conta e risco da 

Sra. Iolanda Moreira Pedroso, a declaração contida na inicial, no sentido da 

inexistência de bens a inventariar advindos do Espólio de Joaci Pedrozo 

Moreira.INTIME-SE a Fazenda Pública da sentença ora proferida, para os 

fins do artigo 659, § 2º, do CPC, ressaltando que a sua intervenção se 
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atém à verificação do recolhimento do ITCD, possibilitando a eventual 

cobrança pela via administrativa.Sem custas, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.Colíder, 01 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 1251-87.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1251-87.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98686.

Vistos, etc.

Em razão da participação desta Magistrada no evento “Curso de formação 

como facilitadores de círculos de construção de paz”, que se realizará na 

Escola de Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada, para o dia 14 de dezembro de 2018, às 

14h10min.

INTIMEM-SE.

Às providências.

 Colíder/MT, 21 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97814 Nr: 677-64.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 677-64.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 97814.

Vistos, etc.

Em razão da participação desta Magistrada no evento “Curso de formação 

como facilitadores de círculos de construção de paz”, que se realizará na 

Escola de Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada, para o dia 14 de dezembro de 2018, às 

13h30min.

INTIMEM-SE.

Às providências.

 Colíder/MT, 21 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89015 Nr: 2122-88.2014.811.0009

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA PEREIRA MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO MARCOLINO, JAIRO 

MARCOLINO, JAIME NEVES DE SOUZA, CLAUDIO MARCOS MARCOLINO, 

ITAMARA MARCOLINO DE SOUZA, MARIA IVONE MARCOLINO DA SILVA, 

PAULO SÉRGIO MARCOLINO, VALMIR TEIXEIRA DA SILVA, JOSE 

MARCOLINO NETO, ISABEL MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2122-88.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 89015.

 Vistos, etc.

Lidia Pereira Marcolino ajuizou a presente Ação de Abertura de Inventário 

pelo Rito de Partilha em razão do falecimento Claudemiro Marcolino.

À fl. 73 fora decisão homologatória por este Juízo, acolhendo o plano de 

partilha, bem como determinando a intimação da Fazendária Estadual e a 

concessão de prazo para apresentação das certidões negativas das 

Fazendas Públicas.

 Em seguida, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se favorável a 

expedição do formal de partilha, já que fora obedecido os requisitos 

fiscais necessários.

Nesse passo, a inventariante acostou aos autos ás fls. 85-90 as certidões 

negativas das Fazendas Públicas, devidamente atualizadas.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

 Tendo em vista a homologação à fl. 73, para que produzam seus efeitos 

legais, a partilha apresentada à fl.05, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.

INTIME-SE a Fazenda Pública da sentença ora proferida, para os fins do 

artigo 659, § 2º, do CPC, ressaltando que a sua intervenção se atém à 

verificação do recolhimento do ITCD, possibilitando a cobrança de eventual 

diferença pela via administrativa.

 Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha do 

bem de fl.05, em favor dos herdeiros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sem custas.

Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Colíder, 08 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90726 Nr: 3552-75.2014.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES, CGA, CGA, AGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE GALANTE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3552-75.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90726

Vistos etc.

A fim de dar regular andamento do feito, CUMPRA-SE os itens pendentes 

da decisão de fl. 22, quais sejam:

 1- CITEM-SE, os interessados não-representados, se for o caso, bem 

como a Fazenda Pública Estadual,manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente.

 2- CITE-SE, também, o(s) outro(s) herdeiro(s), se já não estiver(em) 

representado(s) por advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já 

consigno o prazo de vinte dias.

 3- Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações e digam, em dez (10) 

dias.

 4- Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias.

Às providencias.

Colíder/MT, 09 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49825 Nr: 553-28.2009.811.0009
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELARMINA GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GONÇALVES NETO Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 553-28.2009.811.0009.Código Apolo nº: 49825.Vistos, 

etc.Trata-se de “Ação de Inventário Negativo” ajuizada por Belarmina 

Gonçalves Neto, em razão do falecimento de Fernando Gonçalves Neto, 

...., HOMOLOGO para todos os efeitos legais e por conta e risco da Sra. 

Belarmina Gonçalves Neto, a declaração contida na inicial, no sentido da 

inexistência de bens a inventariar advindos do Espólio de Fernando 

Gonçalves Neto.1-INTIME-SE a Fazenda Pública da sentença ora proferida, 

para os fins do artigo 659, § 2º, do CPC, ressaltando que a sua 

intervenção se atém à verificação do recolhimento do ITCD, possibilitando 

a eventual cobrança pela via administrativa.2-No que tange aos valores 

disponíveis em nome do Fernando Gonçalves Neto, em conta vinculada do 

FGTS (fl.42), tendo em vista o valor irrisório e pela inércia do herdeiro 

Eraldo, Determino que seja conferido em nome da inventariante Belarmina 

Gonçalves Neto o levantamento de valores existentes.3-Determino que o 

valor de fl. 42 seja vinculado á conta única e posteriormente, EXPEÇA-SE 

o alvará, com a transcrição da presente decisão.Sem custas, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita.CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

D e f e n s o r i a  P ú b l i c a . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas 

as formalidades legais.Colíder, 09 de novembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52743 Nr: 180-60.2010.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVR, CLEUSA FATIMA DA SILVA VIANA, OSMAR 

RIBEIRO, MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, ORIVALDO RIBEIRO, 

SERGIO RIBEIRO, AVELINO RIBEIRO, JOÃO BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Ribeiro - Espólio de, MARIA SANTA 

LONGO RIBEIRO - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 180-60.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 52743.

Vistos etc.

 1 – Diante da manifestação de fls. 86/87, ABRA-SE vistas dos autos para 

a Fazenda Pública Estadual, para pugnar pelo que entender de direito, no 

prazo legal.

2 – Após a juntada de manifestação da fazendária, se for o caso, façam 

os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 09 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54282 Nr: 1719-61.2010.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOAQUIM BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1719-61.2010.811.0009.Código Apolo nº: 54282.Vistos, 

etc.Trata-se de “Ação de Inventário Negativo” ajuizada por Geruza Maria 

da Costa, em razão do falecimento de Paulo Joaquim Barbosa...É o 

relatório.FUNDAMENTO E DECIDO...., HOMOLOGO para todos os efeitos 

legais e por conta e risco da Sra. Geruza Maria da Costa, a declaração 

contida na inicial, no sentido da inexistência de bens a inventariar 

advindos do Espólio de Paulo Joaquim Barbosa.INTIME-SE a Fazenda 

Pública da sentença ora proferida, para os fins do artigo 659, § 2º, do 

CPC, ressaltando que a sua intervenção se atém à verificação do 

recolhimento do ITCD, possibilitando a eventual cobrança pela via 

administrativa.Sem custas, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.Colíder/MT, 10 de novembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89348 Nr: 2379-16.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 

EPP, AMARILDO APARECIDO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME., 

LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE REZENDE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:SP/ 188.846

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes REQUERIDAS 

para que se manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos 

protocolados pelo requerente (Recurso de Apelação) juntados aos autos 

em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 2620-19.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO MATIAS DE ALMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2620-19.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 100626.

 Vistos.

 Trata-se de ação previdenciária de auxílio-doença proposta por Damião 

Matias de Almondes em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

À inicial fora recebida às fls. 28-30, oportunidade em que este Juízo 

concedeu a tutela antecipada em favor do autor e nomeou perito para 

realização de perícia.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 89 requerendo a 

desistência no prosseguimento do feito e sua consequente extinção.

 Vieram os autos conclusos.

É O RELATORIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1- Analisando os autos, especialmente da manifestação de fl. 89, deflui-se 

a ausência de pressupostos para a manutenção da tutela antecipada 

concedida às fls. 28-30, motivo pelo qual, REVOGO-A.

2- Ademais, apesar do caso não se amoldar ao disposto no §4º, do art. 

485 do CPC/2015 “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação”, tendo o autor percebido benefício 

previdenciário por força de tutela provisória de urgência concedida no 

presente feito, tenho pela intimação do requerido para manifestar acerca 

do pedido de desistência de fl. 89. Por tanto, INTIME-SE o requerido para 

tal finalidade.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder, 25 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001969-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001969-96.2018.8.11.0009. AUTOR(A): PALMIRO 

MIRANDA DE SOUZA NETO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – 

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETA, interpôs os presentes embargos à 

execução contra BANCO BRADESCO S.A, ambos devidamente 

qualificados. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. 2 – 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil, podendo ser revogado a qualquer tempo. 3 - Antes de 

descer às minúcias do caso judicializado, convém deixar registrado que, 

para a parte opor-se à execução por meio de embargos não se mostra 

necessária penhora, depósito ou caução, consoante se infere da redação 

do artigo 914 do CPC/15 (736 do CPC/73). De igual forma, vale destacar 

que observando a garantia da duração razoável do processo, prevista 

pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/88 “os embargos à execução não serão 

recebidos com efeito suspensivo. Mesmo com sua propositura e durante o 

seu processamento, a execução deve seguir o seu curso, com a prática 

dos atos de constrição, expropriação e satisfação. Essa é a regra geral”. 

(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda 

Alvim Wambier...[et al.], coordenadores. – São Paulo: Editora RT, 2015, 

pag. 2057). No entanto, é possível obter o sobrestamento do processo 

satisfativo por decisão expressa do juiz, desde que preenchidos os 

requisitos previstos pelo §1º do art. 919 (§1º do art. 739-A CPC/73), quais 

sejam: (a) requerimento da parte; (b) observância dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória; e (c) garantia do juízo. Vejamos: Art. 919. 

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, 

a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. (...) Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos 

os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se 

atribua efeito suspensivo aos embargos. Sobre o tema destacam-se os 

ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao 

consignarem que: “O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos 

embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a 

tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da 

coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos 

fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua 

procedência (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação 

da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum 

in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela 

provisória (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de 

prova documental irrefutável, tese firmada em julgamento de recursos 

repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou 

pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela de 

evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir 

efeito suspensivo aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. (Comentários 

ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade 

Nery – São Paulo : Editora RT, 2015, p. 1817). Dessa feita, sem delongas 

desnecessárias, tomando-se por base a doutrina ora destacada, entendo 

que a suspensão da execução não deve ser alcançada. Afinal, este 

Juízo, inobstante a forma como o embargante expôs os fatos, não 

vislumbra dos autos a respectiva garantia (depósito ou caução), o que 

deve ocorrer na espécie, ao resguardar o interesse do executado com o 

sobrestamento do processo satisfativo, e a esfera jurídica do exequente 

não fique desamparada. Por fim, convém registrar que a suspensividade 

ou mesmo a sua cassação pode ser declarada em qualquer momento 

processual, bastando os autos apontarem os requisitos ensejadores. 

Diante do exposto, ante a tempestividade dos embargos, RECEBO-OS SEM 

O EFEITO SUSPENSIVO, devendo a execução prosseguir em seus 

ulteriores termos. 4 - Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de 

Processo Civil, CITE-SE o Embargado para responder à presente ação em 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 5 - Após, venham os autos 

conclusos para verificar se é o caso de julgamento imediato ou 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98890 Nr: 1401-68.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERNANDES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO da defesa na pessoa do Dr. Paulo Celerino Alvim da Fonseca 

OAB n. 10.629 para que no prazo legal apresente resposta a acusação, 

eis que o réu informou ao Sr. Oficial de Justiça ser o seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112708 Nr: 2093-96.2018.811.0009

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Autos nº. 2093-96.2018.811.0009 – Código nº. 112708

Despacho

Vistos, etc.

1. RETIFIQUE-SE o cálculo conforme determinado no acordão (fls. 54/62). 

Em seguida, vista as partes para que, no prazo de 5 dias, se manifestem a 

respeito.

 2. Considerando a certidão de fl. 51 e a de fl. 53, INTIME-SE a apenada 

para que, no prazo de 5 dias, diga o nome de seu advogado para eventual 

intimação, fazendo-se, novamente, a advertência de que caso não tenha 

condição de constituir será assistida pela Defensoria Pública.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113653 Nr: 2657-75.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS, 

JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Assim, inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, 

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, devendo os acusados 

serem CITADOS e INTIMADOS para a audiência de instrução e julgamento 

que designo para o dia 14 de dezembro de 2018, às 13h00min.Por 

conseguinte:a) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso; b) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa do acusado;c) 

REQUISITE-SE a condução do réu Joadson Vinicius Soares de Jesus para 

a solenidade aprazada por tratar-se de réu preso.d)Em relação aos 
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requerimentos formulados pelo Ministério Público na cota, INDEFIRO 

apenas o pedido do item a, vez que o referido órgão dispõe de meios 

próprios para tais requisições e não comprovou a impossibilidade de 

fazê-las, o que faço com fundamento no artigo 129, da CF/88, artigo 26 da 

Lei 8.625/93 e do artigo 1.373, inciso II da CNGC/MT.e)Conforme exige o 

artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, determino a comunicação do 

recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

sendo o caso, a delegacia de policia de onde se originou o inquérito, bem 

como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC);Por fim, quanto ao pedido formulado à fl. 140 

pelo Delegado de Polícia, verifico que este se encontra prejudicado, haja 

vista que tramita em autos apartados (Código nº. 113655) pedido de 

quebra de sigilo telefônico em face dos representados Jeferson David 

Soares de Jesus e Joadson Vinicius Soares de Jesus.Às 

providências.Cumpra-se. Colíder/MT, 21 de novembro de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87063 Nr: 511-03.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE FERRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de MARILENE FERRANTE, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição retroativa, com base na pena aplicada em concreto, o que faço 

com fundamento no artigo 107, IV, 109, inciso V, 110, §1º e 114, II, todos 

do Código Penal.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

21 de novembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106093 Nr: 1968-65.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1968-65.2017.811.0009 – Código nº. 106093

Despacho

Vistos, etc.

1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Terezinha da Silva, conforme 

requerido pela defesa à fl. 84.

2) DESIGNO o dia 21 de março de 2019, às 13h30min., para proceder o 

interrogatório do réu.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Colíder-MT, 21 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 54019 Nr: 1456-29.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 1456-29.2010.811.0009 – Código nº. 54019

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena aforado em detrimento de RAFAELA 

RODRIGUES DOS SANTOS, qualificada nos autos, condenada a pena de 

08 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa, em regime inicial 

fechado.

Em 17.09.2012 houve progressão ao regime semiaberto (fls. 292-295).

À fl. 354-v, a defesa requereu a extinção da punibilidade pelo cumprimento 

da pena.

De igual modo, às fls. 385/387 o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade pelo cumprimento da pena imposta, bem como requereu a 

remessa dos documentos necessários à Procuradoria Geral do Estado 

ante o não pagamento da multa.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que a reeducanda cumpriu 

integralmente a pena e obrigações que lhe foram impostas, conforme 

verifica-se às fls. 06A, 06B, 303/309, 311/317, 319/329, remanescendo, 

aparentemente, apenas o pagamento dos 1.283 dias-multa.

Assim sendo, em consonância com a manifestação das partes, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS, com 

fundamento no artigo 66, II, da LEP.

No mais, considerando que a reeducanda já foi intimada para o 

pagamento, conforme fls. 380/381, DETERMINO seja certificado se houve 

o decurso do prazo, bem como eventual pagamento, sendo que no caso 

de ter decorrido o prazo sem pagamento, adote-se as providências do 

artigo 578, CNGC, encaminhando-se os documentos necessários à 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado e cumpridas as determinações acima, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92260 Nr: 826-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu ALEX DA SILVA 

ALVES da imputação a que se sujeitou nestes autos, nos termos do artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Diante da absolvição deixo de 

condenar o acusado nas custas processuais.Após o trânsito em julgado: I 

– Não sobrevindo alteração na presente sentença, RESTITUA-SE a fiança 

prestada às fls. 22/24, intimando o réu para que, em 10 dias, informe os 

dados bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando 

que a inércia importará, desde já, a perda em favor da União, devendo, 

neste caso, a serventia adotar as providências para a transferência dos 

valores.II – Não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Promovam-se as comunicações de praxe.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

21 de novembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112764 Nr: 2136-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAGDS, DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 2136-33.2018.811.0009 – Código nº. 112764

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002050-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIO AUGUSTO LANZA (REQUERIDO)

MARCIA AUGUSTO LANZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1002050-45.2018.8.11.0009 Parte Autora: JUNIOR CESAR DA SILVA Parte 

Ré: MARCIA AUGUSTO LANZA, MARCIO AUGUSTO LANZA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 12 de fevereiro de 2018 às 13h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 21 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ROSENO CONSTATINO (REQUERIDO)

SIMONE LUZIA CONSTANTINO (REQUERIDO)

SUELI CONSTANTINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Processo: 1000227-36.2018.8.11.0009 Reclamante: AGUIAR 

LOURENCO BOSSA - ME Reclamado: IRANI ROSENO CONSTATINO; 

SIMONE LUZIA CONSTANTINO; SUELI CONSTANTINO FINALIDADE: 

INTIMAR a(s) parte(s) promovente, através do(a) Advogado(a), da 

sentença cujo teor se lê no ID – 14127623, para querendo pugnar o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. COLÍDER, 21 de novembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001573-22.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LOURDES LOPES SANTOS 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001573-22.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LOURDES LOPES SANTOS 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001993-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA ARANTES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MOREIRA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001993-27.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: OLGA 

ARANTES DE SOUZA EXECUTADO: WILSON MOREIRA RAMOS Vistos etc. 

Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Olga 

Arantes De Souza em face de Wilson Moreira Ramos, ambos devidamente 

qualificados. Denota-se que de fato que esta demanda não merece 

prosseguir neste Juízo, uma vez que foi protocolada de forma equivocada 

nesta Vara, haja vista que a matéria da inicial e o pequeno valor da causa, 

competem ao Juizado Especial. Pois bem, nos termos do art. 3°, §1°, II, da 

lei n° 9099/95: § 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: II - 

dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o 

salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. Ante o 

exposto, em cumprimento ao disposto pelo e, em observância ao disposto 

no art. 64, § 1o do CPC que preconiza: “A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo de grau ou jurisdição e deve ser declarada 

de ofício”, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para o julgamento do 

feito, DECLINO a competência em favor do Juizado da Especial da 

Comarca de Colider, razão por que DERTERMINO a remessa dos autos ao 

Juízo competente, procedendo-se às baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002015-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAULMIR RIBEIRO BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002015-85.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

RAULMIR RIBEIRO BERNARDES REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

distribuída equivocadamente a este Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Colíder (MT), haja vista que fora endereçada ao Juizado Especial desta 

Comarca. Assim sendo, REDISTRIBUA o presente feito ao Juizado 

Especial. Cumpra-se. Colíder-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-17.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROSARIO DE NITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

MANOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0003529S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE (REQUERIDO)

CDI ? CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONSECA LEME OAB - SP0172666A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010600-17.2012.8.11.0009 REQUERENTE: MARIO ROSARIO DE NITTO 

REQUERIDO: FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE, CDI ? CENTRO DE 

DIAGNOSTICO POR IMAGEM Vistos etc. Indefiro o pedido de 

desconstituição da penhora do valor depositado nos autos, uma vez que 

este juízo não é o competente para analisar a matéria tocante a constrição 

realizada nos autos n.° 02400.023364-3. Deste modo, suspenso o feito 

por 30 dias, para que o exequente, se assim aprouver, peticionar no 

processo sobredito, com fins de tentar realizar a baixa na constrição aqui 

realizada. Oportunidade em que o valor aqui depositado deverá 

permanecer incólume. Do contrário, ultrapassado o lapso sobredito e sem 

informes de que o exequente tenha protocolado nos autos acima, 

proceda-se desde logo a transferência a conta indicada à p. 01 

identificador n.° 2932849. Em razão da suspensão ora realizada, deixo de 

analisar os demais requerimentos do exequente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder-MT, 21 de setembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-17.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROSARIO DE NITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

MANOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0003529S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE (REQUERIDO)

CDI ? CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONSECA LEME OAB - SP0172666A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010600-17.2012.8.11.0009 REQUERENTE: MARIO ROSARIO DE NITTO 

REQUERIDO: FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE, CDI ? CENTRO DE 

DIAGNOSTICO POR IMAGEM Vistos etc. Indefiro o pedido de 

desconstituição da penhora do valor depositado nos autos, uma vez que 

este juízo não é o competente para analisar a matéria tocante a constrição 

realizada nos autos n.° 02400.023364-3. Deste modo, suspenso o feito 

por 30 dias, para que o exequente, se assim aprouver, peticionar no 

processo sobredito, com fins de tentar realizar a baixa na constrição aqui 

realizada. Oportunidade em que o valor aqui depositado deverá 

permanecer incólume. Do contrário, ultrapassado o lapso sobredito e sem 

informes de que o exequente tenha protocolado nos autos acima, 

proceda-se desde logo a transferência a conta indicada à p. 01 

identificador n.° 2932849. Em razão da suspensão ora realizada, deixo de 

analisar os demais requerimentos do exequente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder-MT, 21 de setembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94351 Nr: 2280-12.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFM, LIZETE MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que passo a INTIMAR o i. procurador da parte Requerente, Dr. 

Silvio Eduardo Polidório para se manifestar e tomar as devidas 

providências requeridas pelo Ministério Público Estadual descritas às fls. 

187 e 191, ambos no prazo legal. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84061 Nr: 1445-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TANIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JR. - OAB:9.415

 Certifico que passo a intimar o advogado nomeado nos autos. Dr. 

Laudemar Pereira da Silva Junior, (fls 175) para que compareça perante 

este Juizado Especial Cível e Criminal para retirar a Certidão de Crédito que 

se encontra acostada aos autos.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34928 Nr: 3112-07.2010.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI, ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU JOSÉ D´ENFELDT, BEATRIZ 

D´ENFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:11.295/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS MONTANHEIRO 

PAGLIARULLI GARINI - OAB:OAB/SP 236603

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos à 

esta 1ª Instância, bem como para requererem o que entenderem de direito, 

em 30 dias.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-16.2018.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

SIDENEY THEREZINHA BEDUSCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001275-16.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): SIDENEY THEREZINHA BEDUSCHI RÉU: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos a 

demanda foi proposta contra o INSS e considerando que não existe órgão 

da procuradoria federal nesta comarca deixo de designar audiência de 

conciliação (CPC art. 334, §4º). Cite-se o réu, com a remessa dos autos, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para 

apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

para a parte autora. Defiro a prioridade na tramitação processual com 

fulcro no artigo 1.048, inciso I do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Intimem-se. Comodoro, 22 de novembro de 2018. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001154-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRIAINE RANGEL ZIMERMANN 03650929163 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001154-85.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL REQUERIDO: 

MEIRIAINE RANGEL ZIMERMANN 03650929163 Vistos. Cuida-se de acordo 

extrajudicial apresentado ao poder judiciário para homologação. Decido. 

Tendo em vista que o acordo juntado aos autos não possui assinatura da 

parte executada, determino a intimação das partes para que supram tal 

omissão. Com a assinatura do acordo, autos conclusos. P. I. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY APARECIDA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000837-87.2018.8.11.0046. Vistos. 

As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo. Especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 dias, 

com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Caso a parte 

solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol de 

testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro, 22 de novembro de 2018. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001257-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE GOMES DE SOUZA OAB - 019.175.171-57 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VASCONCELLOS AMANCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001257-92.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIANA GOMES AMANCIO REPRESENTANTE: LUCIANE 

GOMES DE SOUZA REQUERIDO: ADRIANO VASCONCELLOS AMANCIO 

Vistos. Cumpra-se na forma requerida, servindo a presente Carta 

Precatória como mandado. Expeça-se o necessário. Após, devolva com 

nossas homenagens. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE AZEVEDO COSTA - CONVENIENCIA - ME (EXECUTADO)

JOSIANE DE AZEVEDO COSTA (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000627-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39357 Nr: 372-08.2012.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Certifico e dou fé que até a presente data o arrematante vem depositando 

todas as parcelas devidas sendo que na conta vinculada ao presente feito 

consta um valor de R$ 151.282,92 ( extrato anexo) até a presente data, 

valores estes referentes à entrada e 1ª a 14ª parcela num total de 30 

parcelas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36624 Nr: 1323-36.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, com relação 

à certidão de fls. 383.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119300 Nr: 1703-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107467 Nr: 4240-18.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDAT, ETELVINA JESUS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do retorno dos autos para 

que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. 

Decorrido tal prazo sem manifestação, desde já informo que os autos 

serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105358 Nr: 3238-13.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECI MARIA BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do retorno dos autos para 

que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. 

Decorrido tal prazo sem manifestação, desde já informo que os autos 

serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77377 Nr: 2116-33.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do retorno dos autos à 1ª 

instância, para que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem nos 

presentes autos. Decorrido tal prazo sem manifestação, desde já informo 

que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98407 Nr: 175-77.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28963 Nr: 2873-71.2008.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY ROSA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a morte da parte autora conforme certidão de fls. 161 e 

documentos acostados às fls.162/163, SUSPENDO o curso do presente 

feito com fulcro no art. 313, inciso I do Código de Processo Civil.

Diante o exposto intime-se o advogado da parte autora via DJE para 

manifestar o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66204 Nr: 4391-23.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA MARTINS ROCHA CARAPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de fiança, sobre o qual o MPE não se 

opôs.

Decido.

O Código de Processo Penal estipula que a fiança servirá para pagamento 

das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa 

se o réu for condenado (art. 336 do CPP).

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento 

das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, 

se o réu for condenado.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da 

prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Verifico que às folhas 25 fora arbitrada fiança ao indiciado, tendo 

recolhido o valor fixado, conforme ordem de soltura e comprovante de 

pagamento (fls. 26/27).
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A acusada em sua resposta à acusação pugnou pela extinção do feito 

ante a prescrição da punibilidade às fls. 55/58, já às fls. 63 o MPE se 

manifestou favorável à prescrição, sendo que assim foi deferida e extinta 

a punibilidade da acusada conforme sentença de fls. 64.

Art. 347. Não ocorrendo à hipótese do art. 345, o saldo será entregue a 

quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o 

réu estiver obrigado.

Assim, verifico que estão preenchidos os requisitos para a restituição da 

fiança, conforme os arts. 337 e 347 do CPP e DEFIRO o pedido de 

restituição de folhas 67/68, devendo ser procedido o respectivo 

levantamento da fiança.

Intime-se o requerente e seu Advogado.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35754 Nr: 446-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.

O direito do réu a uma defesa técnica é indisponível e irrenunciável.

Nota-se que o advogado constituído nos autos quedou-se inerte quanto à 

intimação de fls. 123 e decorreu o prazo in albis.

As alegações finais afigura-se como peça essencial da defesa e a sua 

ausência causa o cerceamento de defesa, ferindo o Principio do 

Contraditório e da Ampla Defesa.

Em razão da omissão supracitada, intime-se o réu JULIANO RODRIGUES 

para constituir novo patrono e apresentar memoriais, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40713 Nr: 1727-53.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de liberação de cereal, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69618 Nr: 2725-50.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S DA SILVA PNEUS - ME, SEBASTIAO 

SIMAO DA SILVA, LEILA MARIA PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8882 Nr: 976-18.2002.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINA FOGLIATTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116773 Nr: 631-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACI XAVIER DE ASSIS, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar o advogado da parte autora, no prazo 

legal, manifestar acerca da devolução da Carta Precatóra negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36892 Nr: 1591-90.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INOCÊNCIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2289-33.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERFERSON GOMES DA SILVA, SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB - LEASING S.A - ARRNDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B, SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

comprovante juntado às fls. 292/293, tendo em vista que os valores 

divergem daqueles apontados no Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 29091 Nr: 155-67.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA CASTELA, ROBERTO CASTELA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte requerente solicitou dilação de prazo de 15 (quinze ) dias, para 

manifestar nos autos razão pela qual nos termos da portaria de nº 

03/2017 deste juízo defiro a solicitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64335 Nr: 2507-56.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER FURLAN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o desentranhamento solicitado ás fls. 114, deve no entanto a 

secretária substituir os documentos desentranhados por suas cópias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37889 Nr: 2587-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO JOSE FOLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Vistos.

Restituo os autos à secretaria para juntada de documentos pendentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84881 Nr: 595-19.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO as partes para apresentarem 

alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116361 Nr: 464-73.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG 79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MG 79.757, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73256 Nr: 420-59.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIAADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12.908/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-22.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PATRICK DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001294-22.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: JEFERSON PATRICK DO 

NASCIMENTO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

de liminar formulado pelo BANCO PAN S.A., em face de JEFERSON 

PATRICK DO NASCIMENTO, objetivando a concessão de liminar de busca 

e apreensão de um veículo Marca/Modelo Honda/Biz 0P Básico 125 Flex; 

Ano: 2017/2017; Cor: Cinza Met; Chassi n. 9C2JC4830HR304019; Placa 

QBU1582. Narra que as partes celebraram contrato de compra e venda do 

veículo e que o devedor fiduciário não cumpriu as obrigações assumidas, 

deixando de pagar as prestações vencidas. O credor alega que o devedor 

foi constituído em mora, comprovando pela Notificação Extrajudicial de fls. 

18. Aduz que por força do contrato firmado entre as partes, o não 

pagamento das prestações mensais ocasiona o vencimento antecipado 

das parcelas vincendas e autoriza a busca e apreensão do bem alienado, 

bem como a venda extrajudicial independentemente de avaliação. 

Requereu o deferimento do pedido liminar. Decido. De uma leitura da inicial, 

observa-se que a suposta mora do devedor encontra-se provada nos 

autos por meio da notificação extrajudicial, tendo esta sido devidamente 

intimado (DOCUMENTO N. 16564674). Diante do exposto, DEFIRO 

LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte requerida foi notificada pela Notificação 

Extrajudicial a respeito dos débitos vencidos e não pagos. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, depositando-se o bem com o 

Requente ou com quem por este indicado. Deixo de realizar a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro para designação e realização de audiência de conciliação, uma 

vez que a presente ação possui rito especial. Cite-se o polo passivo, com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

apresente contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Comodoro/MT. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 461 de 818



2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34944 Nr: 3127-73.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

VALTER LOCATELLI - OAB:3554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não publicação, via DJE, da R. Decisão exarada nos 

autos na data: 05/09/2018, fls.: 306, impulsiono o feito de maneira a 

providenciar sua devida publicação. Segue-a em sua íntegra:

 Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Argeu 

Fogliatto e Outros em face de Montedan Comércio, Indústria e 

Agropecuária S/A. Quanto aos pedidos de itens “a”, “b” e “c”, determino 

seja cumprida na íntegra o dispositivo da sentença de fls. 223/228, 

notadamente no que tange a adjudicação dos imóveis. Indefiro o pedido de 

item “d”, por não tratar de matéria decidida nestes autos. No mais, 

considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino: I – Retifique-se no Cartório 

Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos autos, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513, e seguintes do CPC. II – Intimação da parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), ou, 

na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por 

carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação. IV – Transcorrido o prazo 

estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente 

de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). V – Não apresentada 

impugnação, manifestem-se as partes credoras, no prazo de 05 (cinco) 

dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 05 de setembro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76583 Nr: 1825-33.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original do Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAINSA GUAPORÉ AGRO INDUSTRIAL LTDA., 

RICARDO BORGES ARANTES, ANEY MARTINS EVANGELISTA, JOÃO 

ARANTES NETO, MARA ELIANA DE AQUINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMARA TEIXEIRA LIMA 

ALECRIM - OAB:322.751/SP, RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP, WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - 

OAB:169.842/SP

 Tendo em vista o despacho de ref. 114, impulsiono o feito para intimar a 

parte autora a proceder o recolhimento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais)referente a complementação dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28575 Nr: 2637-22.2008.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT-11.405, 

JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Tendo em vista a procuração de fl. 1012, fiz a inclusão dos advogados 

Luiz Orione Neto e Marcos Roberto da Silva Valentim como patronos do 

polo ativo, razão de enviar para nova publicação a decisão de fl. 1107: 

Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por ANDERSON 

CESAR FREI ALEXO em face de PAULO CESAR FAVRO MOTTA. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino: I – Retifique-se no Cartório 

Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos autos, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513, e seguintes do CPC. II – Intimação da parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), ou, 

na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por 

carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação. IV – Transcorrido o prazo 

estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente 

de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). V – Não apresentada 

impugnação, manifestem-se as partes credoras, no prazo de 05 (cinco) 

dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 07 de novembro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19958 Nr: 1089-30.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Certifico e dou fé, que me utilizo deste para intimar a parte Requerente, 

para que a mesma proceda com o complemento do recolhimento da guia 

de diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 617,00, conforme fls. 

132. Em continuidade, para que também proceda o recolhimento da guia ao 

Sr Oficial de Justiça, no valor de R$ 617,00, para que o mesmo possa dar 

o fiel cumprimento no Mandado de Avaliação do bem imóvel, conforme a 

determinação de fls. 136. E, para constar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76583 Nr: 1825-33.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original do Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAINSA GUAPORÉ AGRO INDUSTRIAL LTDA., 

RICARDO BORGES ARANTES, ANEY MARTINS EVANGELISTA, JOÃO 

ARANTES NETO, MARA ELIANA DE AQUINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMARA TEIXEIRA LIMA 

ALECRIM - OAB:322.751/SP, RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP, WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - 

OAB:169.842/SP

 Cód. 76583
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Vistos.

Intime-se o autor, por meio de seu advogado constituído, para em 05 

(cinco) dias proceder com o pagamento do remanescente a título de 

honorários periciais, vez que a presente deprecada pende apenas de tal 

recolhimento para ser devolvida à comarca deprecante.

 Comodoro-MT, 19 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122513 Nr: 3159-97.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 122513

VISTOS.

Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os documentos 

acostados aos autos, tenho por bem em deferir os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois a meu ver a 

parte autora demonstrou no presente momento não possuir recursos 

financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo de posterior análise se não restar mais presente a 

hipossuficiência de recursos.

Cite-se a parte requerida no endereço acostado nos autos para 

comparecer na audiência de conciliação que designo para o dia 28 de 

janeiro de 2019 às 14h00min.

Caso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

 Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 12 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40441 Nr: 1454-74.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FILLIPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, e 924, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos de 

fls. 79/86 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas 

e condições passam a fazer parte integrante desta. DETERMINO A 

SUSPENSÃO DA AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do 

art. 921, inciso I do Código de Processo Civil. Após, com o trânsito em 

julgado, permaneça os autos em cartório em escaninho próprio e, depois 

de decorrido o prazo de suspensão do acordo celebrado nos autos, 

intime-se a parte autora para manifestar nos autos em 05(cinco) dias, 

sendo que o silencio será interpretado como satisfeita a obrigação. 

Decorrido o prazo supra sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para extinção. Honorários advocatícios e despesas 

processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. P. I. C. Comodoro-MT, 12 de 

novembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97536 Nr: 5489-38.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar a parte autora a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99172 Nr: 504-89.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA MARTINS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar a parte autora a apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102457 Nr: 2048-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar a parte autora a apresentar contrarrazões 

ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 1800-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTOR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CUNHA RAFUL - 

OAB:4896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação de ref. 40, impulsiono o feito para que o 

requerente se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34944 Nr: 3127-73.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

VALTER LOCATELLI - OAB:3554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para providenciar a retirada, bem como 

distribuição particular, da Carta Precatória expedida com a finalidade de 

adjudicação dos bens imóveis relacionados na Sentença exarada nos 

autos em epígrafe, fls.: 223/228. Fica desde já, intimada a comprovar nos 

autos a distribuição e cumprimento da missiva na comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. A CP aguardará sua retiada na contracapa dos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mt.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 125380 Nr: 4305-76.2018.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURICÉIA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A - OSASCO/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FIORAVANTE DO 

AMARAL - OAB:349410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, 

decisão oriunda do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do 

Tribunal de Justiça, todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de 

junho de 2018 deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, 

por meio do sistema PJE.Nessa senda, determino a intimação do 

requerente para que redistribua o feito, considerando que foi distribuído 

após a data supracitada, utilizando-se do PJE. Cancele-se a 

distribuição.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001107-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1001107-14.2018.8.11.0046 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: TANIA CAMPELLO DA SILVA 

Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, SN, CENTRO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDENICE LIMA BAGATA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste 

edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como 

proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu a 

liminar/antecipação da tutela, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

edital . RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Guarda, com pedido 

liminar, proposta por TÂNIA CAMPELLO DA SILVA, em face de 

VALDENICE LIMA BAGATA, pleiteando a guarda das menores Nicole 

Amanda Bagata da Silva e Jennifer Amanda da Silva. 

DESPACHO/DECISÃO: VISTOS. Processe-se em segredo de justiça 

Trata-se de Ação de Guarda, com pedido liminar, proposta por TÂNIA 

CAMPELLO DA SILVA, em face de VALDENICE LIMA BAGATA, pleiteando 

a guarda das menores Nicole Amanda Bagata da Silva e Jennifer Amanda 

da Silva.Juntou os documentos necessários.Fundamento e decido. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária.De acordo com o postulado 

orientador da matéria, mormente no que diz respeito à guarda, é o da 

preservação dos interesses da criança e do adolescente (art. 203, inciso 

I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 1.583 e seguintes 

do Código Civil), de forma que a menor deverá permanecer no ambiente 

que melhor lhe assegure o seu bem-estar físico e espiritual, 

independentemente de quem irá exercer a titularidade do direito de guarda. 

Não se deve olvidar, que consoante disposto no mesmo art. 33, § 2º, do 

ECA, a modificação da guarda é medida excepcional. Contudo constata-se 

pelo contido nos autos que as menores impúbere encontram-se sob a 

guarda de fato de sua avó paterna sendo, ainda, que a requerente não 

possui qualquer informação a respeito do paradeiro da genitora das 

daquelas. Ante o exposto, Concedo a guarda provisória das menores 

Nicole Amanda Bagata da Silva e Jennifer Amanda da Silva em favor da 

requerente TÂNIA CAMPELLO DA SILVA. Determino a realização de 

estudo Psicossocial na residência da autora, a ser realizado pela Equipe 

Interprofissional do Juízo no prazo de 30 (trinta) dias. Após, vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista que é desconhecido o paradeiro 

da requerida. Cite-se, por edital, a requerida sendo que, escoado o prazo 

sem apresentação de contestação, certifique-se e remetam-se os autos 

Defensoria Pública que, desde já nomeio como curadora especial da 

requerida. Com a resposta, à replica. Em seguida, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Comodoro/MT, 11 de 

outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FELIPE MICHELIN 

FORTES, digitei. Comodoro, 22 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCIELY UEBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - Universidade de Cuiabá (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo: 
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1001170-39.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.263,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Certifico que, foi designada audiência 

neste feito a saber: 21/01/2019 às 17h10min no endereço ao final 

indicado. Fica a reclamante intimada, na pessoa do seu patrono para a 

referida solenidade. COMODORO, 22 de novembro de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DIAS TERRAS (RÉU)

MERCIONE FERREIRA VALADARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000891-53.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 13.438,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Certifico que, foi designada audiência 

neste feito a saber: DATA: 21/01/2019, HORA às 17h30min no endereço 

ao final indicado. Ficam as partes intimadas intimada na pessoa do seu 

patrono para a referida solenidade. COMODORO, 22 de novembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DIAS TERRAS (RÉU)

MERCIONE FERREIRA VALADARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000891-53.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 13.438,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO Certifico que, foi designada audiência 

neste feito a saber: DATA: 21/01/2019, HORA às 17h30min no endereço 

ao final indicado. Ficam as partes intimadas intimada na pessoa do seu 

patrono para a referida solenidade. COMODORO, 22 de novembro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000902-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

1000902-82.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Diante do aporte do AR nos autos (ID 

16628589 ), dando conta que a reclamada foi intimada em tempo para a 

audiencia de conciliação, impulsiono os autos para que a reclamante se 

manifeste, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito. 

COMODORO, 22 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 125/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 124, III, item "b", do Estatuto do 

Servidor Público do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

 CONCEDER a Servidora Ana Paula Paixão Geraldino - Gestora Judiciária 

do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, matrícula n.º 21751 , 

oito (08) dias de Licença, usufruídos no período de 7 a 1 4 de novembro 

do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002465-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR COELHO PALLONE OAB - PR16004 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro tendo em vista que o endereço fornecido PRF pela 

parte autora encontra-se na cidade de Rondonópolis, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52445 Nr: 1024-02.2013.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANFRIED ZAMBARDINO, CLEUNICE DORCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA LUIZA DOLCE 

MARQUES - OAB:300.227/SP, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA 

- OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A, José Eduardo Miranda - OAB:5.023 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 
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de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51085 Nr: 2972-13.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANFRIED ZAMBARDINO, CLEUNICE DORCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA LUIZA DOLCE 

MARQUES - OAB:300.227/SP, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA 

- OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A, José Eduardo Miranda - OAB:5.023 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97035 Nr: 4680-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, LMDS, MM, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32049 Nr: 3618-28.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVACI GABRIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86026 Nr: 5172-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA AIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente à Ref. 67.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110115 Nr: 1232-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se, da petição da parte exequente (Ref. 33), que a juntada da 

matrícula do imóvel não é suficiente para que o Sr. Oficial de Justiça 

localize o imóvel objeto de constrição.

Dessa forma, intime-se a parte interessada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte os documentos relacionados pelo meirinho, quais 

sejam: Certidão de Localização ou Cadeia Dominicial da matrícula; e 

certidão de localização do título de origem da matrícula com as 

coordenadas para rastreio por meio de GPS, sob pena de devolução da 

missiva.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63759 Nr: 740-23.2015.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE VIEIRA DUARTE, ALDENORA 

GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

SAMANTHA ALCANTARA SANTOS - OAB:7913

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o feito já se encontra saneado (Ref. 

87).

 Assim, DESIGNO a audiência instrutória para o dia 23 de janeiro de 2019, 

às 14h00min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem à audiência.

Apresentado o rol de testemunhas pela parte autora (Ref. 91), o 

comparecimento das testemunhas à audiência deverá ser promovido pela 

própria parte, independente de intimação, nos termos do art. 455 e 

parágrafos, do Código de Processo Civil.

De outra banda, arroladas as testemunhas pela DPE (Ref. 92), 

expeçam-se todas as intimações necessárias, nos termos do Art. 455, § 

4º, inciso IV do CPC.

Ciência ao MPE e à DPE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81047 Nr: 2697-25.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Luzia dos Santos 

Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sendo que 

no curso da demanda foi noticiado o falecimento da exequente (ref. 65).

Com efeito, como não há possibilidade de se prosseguir a ação sem a 

devida habilitação de todos os sucessores, ou prova do desinteresse no 

processo, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados após o 

falecimento da parte, necessário se faz a habilitação dos herdeiros, 

vejamos:

 “APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA EVENDA. MORTE DO AUTOR. 

AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À 

COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. 1. Noticiada a morte da parte, o processo deve 

ser suspenso nos termos do art. 265, I, do CPC, para que se realize a 

habilitação dos herdeiros.2. No caso, o cônjuge sobrevivente noticiou a 

morte do autor e interpôs apelação em nome do espólio. Segundo 

orientação da jurisprudência, provada a existência de herdeiros e não 

realizada a sua habilitação, os atos posteriores à comunicação do óbito 

reputam-se nulos. 3. Reconhecida a nulidade do recebimento das 

apelações, inviável o seu conhecimento. Devolução à primeira instância. 

Recurso  não conhec ido . ”  (APL  9104741652005826  SP 

9104741-65.2005.8.26.0000 – Relator: Carlos Alberto Garbi – j. 27/09/2011 

– 3ª Câmara de Direito Privado)

 Assim, determino a intimação do patrono da parte exequente, para que no 

prazo de 15 dias promova a habilitação dos herdeiros, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89469 Nr: 1098-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que assiste razão a parte exequente ao alegar que não 

transcorrera o prazo de 01 (um) ano para suspensão do feito, nos termos 

do Art. 921, § 1º do CPC, pois a determinação data de 13/08/2018 – Ref. 

52, sendo certificado pela Secretaria do Juízo em 27/09/2018 - Ref. 65, 

que já decorrera o lapso.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte credora à Ref. 69 para 

determinar a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até o devido transcurso da suspensão anual determinado à 

Ref. 52, certificando-se corretamente o decurso do prazo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88138 Nr: 446-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA - EPP, 

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA NETO, SIMONE FRANCIELE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias para que a parte 

exequente proceda com pesquisas extrajudiciais no intuito de localização 

de bens em nome da parte executada, conforme pleiteado à ref. 46.

 Decorrido o prazo, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94824 Nr: 3659-14.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SANTANA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos etc.

Acolho os pedidos da parte executada e DETERMINO a expedição do 

competente Alvará Judicial em favor do exequente na conta informada à 

ref. 58.

Proceda o Sr. Gestor, com os atos necessários para a liberação do 

dinheiro depositado em Juízo, conforme demonstrado em ofício de ref. 53.

De outra banda, intime-se a parte executada para que, em 15 (quinze) 

dias, pague o débito remanescente informado pela credora à ref. 58, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Decorrido o prazo sem o pagamento, intime-se a exequente para atualizar 

o débito, em 10 dias.

Por fim, em caso de não pagamento, proceda-se a emissão da certidão 

para inscrição do nome do executado nos órgãos do SPC e SERASA, nos 

termos do §3º do artigo 782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la 

em secretaria, com posterior comunicação ao Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47985 Nr: 3257-40.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLAZARO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA - ME, MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL 

KAPPES - OAB:14185/MT, Michele Mendes Maia Martelli - 

OAB:8008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Francisco Schievano 

Bonassi - OAB:67082/SP, Marcelo Bonassi Semmler - 

OAB:305850/SP, Marcio Alexandre Malfatti - OAB:139.482 - SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Rodolázaro Transportes Rodoviários Ltda, acerca do 

desarquivamento dos autos, estando os mesmos à disposição pelo prazo 

de 20 dias, oportunidade em que serão novamente remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67650 Nr: 2118-14.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO FRANCISCO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de EDVALDO 

FRANCISCO BATISTA, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório (ref. 128).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, à 

ref. 123.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96727 Nr: 4564-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Execução de Título Judicial proposta por ZOOTEC INDÚSTRIA 

DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, em face de 

NUTRIFOS RAÇÕES LTDA EPP, devidamente qualificados nos autos.

Com inicial vieram os documentos.

À ref. 19 citou-se o executado.

Ante a ausência de manifestação da parte executada (ref. 23), 

converteu-se a decisão inicial em título executivo judicial (ref. 29).

Entre um ato e outro, o exequente comparece aos autos informando que a 

obrigação foi satisfeita (ref. 48).

Em seguida acostou-se mandado e certidão nos autos, onde o executado 

anexou os comprovantes de pagamento (ref. 49).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 121963 Nr: 6509-07.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANILDO SCARTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MS

 Vistos etc.

Conforme se observa do pedido inicial, a parte embargante, ao argumento 

de não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça.

Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.

Por outro lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”;

O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos.

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.

Desta forma, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, juntando documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do 

pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de 

pagamento das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído 

à causa.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56625 Nr: 997-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY FERREIRA CANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo 

civil, sendo recomendada sua utilização sempre que possível, bem como o 
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grande número de ações semelhantes a presente tramitando contra o 

Município de São Pedro da Cipa-MT e atendendo ainda ao contraditório e 

economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se 

manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a prova produzida 

em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de 

código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 

e 55605 que têm seu curso perante este Juízo.

Havendo concordância das partes, ou decorrido o prazo sem 

manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45997 Nr: 949-31.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FRANCISCO FARIAS, JOSÉ CARLOS 

DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR D' MOURA - 

OAB:5.681, KELLEN MÁRCIA NUNIS DE CASTRO - OAB:14267-A/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a renúncia do advogado do requerido Daniel 

Francisco Farias (fls. 641/643) se deu após a publicação da sentença de 

fls. 598/616, e que a parte foi devidamente notificada acerca da renúncia, 

inclusive sido intimado para constituir novo patrono, mantendo-se inerte, 

os prazos correrão independentemente de sua intimação.

Assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, nos termos do art. 1.010, § 3º do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48967 Nr: 667-56.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por Elias de Oliveira, em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

RPV acostado às fls. 142/143.

À fl. 177, a exequente indica às contas para a transferência do valor.

Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores fl.146.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53561 Nr: 2094-54.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA, MARCOS HERRERO DE 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT, JAÍNE NAHANE MIRANDA - OAB:18122-MT, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20973 Nr: 2594-67.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, OLIMPIO DE 

AZEVEDO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT

 Vistos, etc.

Trata-se da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença 

proposta por Olímpio de Azevedo Advogados, em face de Jober 

Seidenfus, devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos, fls. 02/26.

 Compulsando os autos verifico que fora prolatada sentença de mérito, 

julgando improcedente o pedido inicial, condenando o executado ao 

pagamento de Custas, honorários advocatícios e sucumbênciais no 

importe de 10% sob o valor da causa, fl.298.

Transitada em julgado a sentença, o exequente pugnou pelo cumprimento 

da sentença, fls.442/443.

Fora realizada busca de bens em nome do executado, via sistema 

BACENJUD, porém, não foram encontrados valores disponíveis para 

bloqueio, fls.450/452.

Às fls. 465, comparece o exequente pugnando pela extinção do presente 

cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

 Diante da desistência do presente cumprimento de sentença, a extinção 

do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes, se houver, na forma da condenação dos autos, 

pelos executados.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10938 Nr: 1477-80.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA 

SANTA ROSA LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, 

ARLINDO CASOLA, DARCY PESQUEIRA BERTOLIN, VILMAR LUIZ 

CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 Vistos etc.

Determino a transferência dos valores bloqueados nos presentes autos 

para a conta bancária informada às fl. 206.

Após, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que seja realizada a 

operação de transformação em pagamento definitivo.

Sem prejuízo, deverá a exequente apresentar planilha atualizada do 

débito, com a dedução do valor transferido.

Após a apresentação do valor atualizado da dívida, citem-se os 

corresponsáveis Arlindo Casola e Aristeu Bertolin, no endereço informado 

à fl. 206-verso, para que efetuem o pagamento do débito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34001 Nr: 1558-48.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO VENANCIO ROCHA, ANTÔNIO 

VENÂNCIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC.Quanto ao pagamento de custas 

remanescentes, se houver, ficarão a cargo dos executados.Em caso de 

descumprimento do acordo, o exequente deverá requerer o cumprimento 

de sentença nos próprios autos.Por fim, procedo neste momento à baixa 

no sistema RENAJUD.Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

a n o t a ç õ e s . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46935 Nr: 2021-53.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ANTÔNIO 

ETEVALDO PEREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ETEVALDO PEREIRA SOUZA, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:30.820 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:30.820 - RS

 Vistos etc.....Assim, tendo em vista que o autor é beneficiário da Justiça 

gratuita, e não tendo o exequente comprovado o desaparecimento da 

situação de hipossuficiência de recursos do executado, impossível a 

execução da verba de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.Por tais razões, ACOLHO a impugnação oposta (fls. 223/116) e 

extingo o cumprimento de sentença requerido à fl. 201 ante a ausência de 

título executivo judicial. Ante o acolhimento da impugnação, condeno o 

exequente/impugnado ao pagamento de verba honorária que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do Art. 85, § 

2º e § 13 do art. 85, do CPC.Por fim, considerando a juntada da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 236/240 e o recibo de 

peticionamento de fl. 240/verso, certifique-se a serventia a tempestividade 

da referida impugnação.Caso tempestiva, desde já determino a intimação 

da exequente para que se manifeste, caso queira, no prazo de 05 

dias.Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, tornem os 

autos conclusos.Cumpra-se.Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6203 Nr: 257-18.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAMIR CAETANO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WANDERLEY GARCIA 

DUARTE - OAB:MT731, Karine F. Garcia Duarte A. Pinto - 

OAB:6.294-A, Lucilene Françoso Fernandes Silva - OAB:161.727 - 

SP, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26872 Nr: 362-77.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se a serventia acerca da existência de valores 

depositados nos presentes autos.

Em seguida, intime-se o Banco do Brasil S/A para que apresente planilha 

atualizada do débito referente ao contrato objeto do presente feito, a fim 

de se averiguar a existência ou não de saldo remanescente.

Caso os valores depositados sejam suficientes para a quitação do 

contrato, desde já determino a liberação do valor em favor do banco, e o 

remanescente, caso haja, seja liberado em favor do autor.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26873 Nr: 361-92.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ELSANGELA COSMI 

CORSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12280-A

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se a serventia acerca da existência de valores 

depositados nos presentes autos.

Em seguida, intime-se o Banco do Brasil S/A para que apresente planilha 
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atualizada do débito referente ao contrato objeto do presente feito, a fim 

de se averiguar a existência ou não de saldo remanescente.

Caso os valores depositados sejam suficientes para a quitação do 

contrato, desde já determino a liberação do valor em favor do banco, e o 

remanescente, caso haja, seja liberado em favor do autor.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 551-21.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Conforme Ofício Eletrônico nº. 4058/2018, o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Gilmar Mendes determinou a suspensão dos processos sobre 

cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança 

decorrentes de expurgos inflacionários relacionados aos planos 

econômicos, pelo período de 24 meses, nos autos do Recurso 

Extraordinário nº. 632.212/SP.

Deste modo, SUSPENDO o regular andamento do feito pelo prazo de 24 

meses, a contar da data de 05/02/2018.

Por fim, cancelo a audiência de conciliação designada nos autos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51949 Nr: 516-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMALIA CADONÁ - 

OAB:15942/MT, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Vistos etc.

DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel 

descrito nas matrículas anexadas às fls. 164/16839.

E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula (fls. 88/90), será realizada por termo nos autos (§1º, 

do Art. 845, do NCPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do NCPC).

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, após a providência a ser tomada pela exequente (“caput”, 

do art. 844, do NCPC), com relação a averbação da penhora no registro 

competente, proceda-se à avaliação, intimando-se as partes envolvidas 

no litígio.

Na sequência, tornem conclusos para outras deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24916 Nr: 1223-97.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de fl. 290/292, 

nos termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se 

vista ao embargado para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração oposto pela parte autora.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3672 Nr: 13-75.1989.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMANTIELE ELIAS COUTINHO FERREIRA DA SILVA, 

VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, REGINAMAR ISMÉRIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VIRMONDES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, DIOCASSINO JOSÉ 

TOMÁS - OAB:23362-B, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA 

BASTOS - OAB:8.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REALINO DA ROCHA BASTOS 

- OAB:5.713-MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - 

OAB:8.586

 Vistos, etc.

Tendo em vista a concordância de todas as partes acerca da avaliação do 

imóvel que se pretende alienar, defiro a expedição de alvará judicial de 

autorização de venda do imóvel rural denominado Fazenda Triângulo, com 

área de 1.209.77,79 há, por preço não inferior ao avaliado às fls. 

1.195/1.197.

 A inventariante deverá comprovar nos autos a venda do imóvel, bem 

como efetuar o depósito judicial do valor referente à sua alienação.

Considerando que a partilha homologada à fl. 402, foi anulada (fls. 451/452 

e 793/796), defiro o pedido de fls. 1.253/1.255 e determino a expedição de 

oficio ao CRI para que efetue o cancelamento do registro de transferência 

dos imóveis matriculados sob nº. 5.053 e 5.153, referentes aos lotes nº. 

08 da Quadra 171 e nº. 04 da Quadra 45, respectivamente, devendo os 

mesmos retornar à propriedade do Espólio de Virmondes Ferreira da Silva, 

até ulterior partilha.

Após, cumpra-se a decisão que suspendeu o prosseguimento do feito até 

o julgamento da ação de investigação de paternidade Código n°. 30202 

(item 10 de fls. 1.097/1.100).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51138 Nr: 3031-98.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615, RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo de 15 dias, 

se manifestar nos autos impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 3802-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DE JESUS SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 985 Nr: 381-69.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

ARISTEU BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003139-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARCY SANTANA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA DOMICIANO DOS SANTOS (RÉU)

A. C. D. C. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003139-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ARCY SANTANA DE CARVALHO RÉU: ANGELICA APARECIDA 

DOMICIANO DOS SANTOS, ANE CAROLINE DOMICIANO CARVALHO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, com pedido 

de antecipação de tutela, proposta por ARCY SANTANA DE CARVALHO, 

em desfavor de ANE CAROLINE DOMICIANO CARVALHO, representada 

por ANGÉLICA APARECIDA DOMICIANO DOS SANTOS, todos qualificados 

nos autos. Alega o requerente que, compareceu ao CEJUSC e pactuou 

com a requerida o pagamento de alimentos no percentual de 34,1% (trinta 

e quatro inteiros e um décimo por cento) do salário mínimo vigente, 

correspondendo atualmente a R$ 325,31 (trezentos e vinte e cinco reais e 

trinta e um centavos). Aduz que atualmente enfrenta difícil situação 

financeira, pois seu salário atual é menor em relação àquele do acordo e 

possui nova família. Dessa forma, requer que o quantum seja reajustado 

para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, atualmente R$ 

190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos), em sede de tutela 

provisória de urgência. Anexou documentos à petição inicial. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. I – Do pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. O Art. 

300, do CPC, autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aguela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 

comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). Portanto, prova que deve ser suficiente a permitir um juízo de 

convencimento da veracidade das alegações que fundamentam o pedido, 

a ensejar o provimento requerido. A propósito, desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”. Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva”. O requerente pretende obter a revisão do quantum alimentar 

fixado no patamar de 34,1% (trinta e quatro inteiros e um décimo por 

cento) do salário mínimo vigente, correspondendo atualmente a R$ 325,31 

(trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) devido à filha, para 

20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, atualmente R$ 190,80 

(cento e noventa reais e oitenta centavos). Expõe na petição de ingresso 

que sua atual situação financeira impossibilita o adimplemento do valor 

mensal da prestação alimentícia, além de sustentar uma nova família e 
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filho. Pois bem. Os documentos anexados com a petição inicial não são 

suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento do requerente, ao 

menos neste momento processual. Não há prova da disparidade entre os 

rendimentos do requerente e, apesar da afirmação de encontrar-se 

sustentando nova família e filho, tal fato não serve para que se possa 

deferir o pedido de redução da verba alimentar fixada para a filha. Sobre o 

tema, desfila com propriedade Paulo Nader: “165.2. A mutabilidade da 

obrigação. A relação alimentar é mutável em seus múltiplos elementos. O 

decisum que fixa a obrigação alimentar somente faz coisa julgada 

formalmente, ou seja, com os elementos que os autos subministram ele se 

torna imutável. Todavia, a sentença de alimentos não se torna coisa 

julgada material, podendo ser revista a qualquer momento, mas à luz de 

novos fatos e em outro processo. A mudança da obrigação pressupõe a 

das condições do alimentando ou do alimentante, e, às vezes, de ambos. 

Se o alimentando falece ou adquire condições de prover as suas 

necessidades, extinguem-se o direito e, com ele, a própria relação. Em 

caso de ampliação de suas carências, o quantum debeatur deverá ser 

acrescido, podendo os encargos ser suportados pelo próprio devedor, se 

tiver condições para tanto, ou compartilhados por outro parente. A 

mudança na relação pode advir da parte do devedor. Se este já não tem 

condições de prestar os alimentos, deverá ser exonerado da obrigação ou 

dividi-la com outro parente do alimentando. O interessado na mudança, 

qualquer que esta seja, deverá ajuizar ação de revisão de alimentos, onde 

provará o alegado. O art. 1.699 dispõe a respeito: `Se, fixados os 

alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou 

na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme 

as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.´ Como 

anota Zeno Veloso, a obrigação alimentar carrega, implícita, a cláusula 

rebus sic stantibus, ou seja, `permanecendo as coisas assim.” (Curso de 

direito civil, v. 5: direito de família/Paulo Nader. – Rio de Janeiro: Forense, 

2016, p. 731/732). Em caso análogo, foi o entendimento do E. TJMT: 

“EMENTARECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – MANUTENÇÃO DA VERBA – RECURSO 

DESPROVIDO. Em ação de revisão e exoneração de alimentos, compete 

ao alimentante demonstrar a redução de sua capacidade financeira. Não 

demonstrada a alteração no binômio possibilidade/necessidade, 

mantém-se os alimentos anteriormente fixados.” (CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). In casu, necessária a dilação 

probatória para aferição de aspectos relevantes da situação financeira 

das partes envolvidas, o que torna o presente procedimento incompatível 

com a tutela provisória requerida em sede de urgência, liminarmente. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência 

liminarmente para redução do quantum alimentar. II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Processe-se em segredo de justiça, conforme 

determina o art. 189, inciso II, do CPC. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Defiro o pedido de concessão do pedido de gratuidade de justiça, 

nos termos do artigo 98 do CPC. Remetam-se os autos ao CEJUSC para 

designação de audiência conciliatória. Cite-se a parte requerida, com a 

faculdade do Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à audiência 

designada (Art. 695, § 2º do CPC), acompanhada de advogado. Caso 

inexitosa a conciliação, deverá a parte requerida apresentar sua resposta, 

nos termos do Art. 5º, § 1º da Lei 5.478/68, retornando os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento do requerente 

implicará em arquivamento do pedido, e a ausência da parte requerida em 

revelia, nos termos do Art. 7º da Lei nº 5.478/68. Saliento que o mandado 

deverá conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (Art. 695, § 1º do CPC). Em caso de 

acordo entre as partes, vista ao MPE e, após, concluso para 

homologação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se pessoalmente a parte requerente. Ciência à DPE e ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002630-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002630-72.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO PANAMERICANO, partes devidamente qualificadas 

nos autos. Afirma a parte autora que foi surpreendida com a negativação 

de seus dados e o protesto de débitos com a parte ré nos valores de R$ 

10.090,97, datado de 21/01/2013, e R$ 82.347,45, datado de 27/01/2014, 

relativos ao contrato de financiamento nº 46972118 que afirma já ter 

adimplido e, por diversas vezes, tentara administrativamente a retirada da 

negativação e protesto, porém, sem sucesso. Assim, requer a tutela 

antecipada para que sejam excluídos seus dados relativamente ao débito 

discutido na demanda, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela 

procedência de seu pleito com a condenação da ré nas verbas de 

sucumbência. Juntou documentos à inicial. É o relatório. Decido. I – Do 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito invocado, pois, confirmam os pagamentos 

realizados, conforme boletos juntados à ID 16142550 e ID 16142552, 

intitulados “Boleto Referente Acordo de Quitação do Contrato 

000046972118 Banco: Pan”. Ainda, corrobora as alegações da parte 

autora a juntada de Certidão Positiva de Protesto do Cartório do 2ª Ofício 

desta comarca, referente a valores atinentes ao contrato nº 46972118 do 

Banco Panamericano S/A nos valores R$ 10.090,97 e R$ 82.347,45. 

Ainda, há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois 

mesmo que haja comprovada qualquer negativação dos dados do 

requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porém, detrai-se que o 

nome da parte autora está inserto no cadastro restritivo, ensejando, 

sobremaneira, prejuízo nas relações negociais e comerciais com 

instituições financeiras e demais estabelecimentos empresariais da 

cidade. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

com relação à parte requerida, tendo em vista que a medida poderá ser 
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revogada a qualquer tempo, inclusive, após a triangularização processual. 

Desta forma, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência para determinar que a parte requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, retire os dados do requerente ERLAN CARLOS 

ALCANTARA DE OLIVEIRA dos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

promova a sustação do protesto indicado nos autos, acerca do débito 

relativo ao contrato nº 46972118 discutido neste demanda. Para o caso de 

descumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) – Art. 297 do CPC. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Remetam-se os autos ao 

CEJUSC para designação de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré 

para que compareça à audiência designada, acompanhada de advogado, 

bem como para apresentar contestação, havendo de ser observado, se 

for o caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. Havendo 

desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §6º do 

Art. 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

Art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(Art. 344 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de novembro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000948-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIZENANDO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000948-82.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: SIZENANDO 

SANTANA VISTOS ETC, Defiro o pedido formulado pelo exequente. Cite-se 

conforme requerido Cumpra-se. Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57983 Nr: 2100-27.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2100-27.2014.811.0010

Código 57983

Requerente: Reginaldo Pereira Alves

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

 Reginaldo Pereira Alves ajuizou “Ação Previdenciária” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando, liminarmente, a concessão da tutela antecipada no sentido de 

determinar o restabelecimento do benefício de auxílio doença por acidente 

de trabalho na espécie 91.

Para tanto, asseverou que em 11/09/2012 sofreu acidente de trabalho 

quando sua cabeça e coluna cervical foram atingidas por uma tora de 

eucalipto de forma a fraturar suas vertebras, necessitando, pois, da 

realização de procedimento cirúrgico.

Narrou que por várias vezes o benefício postulado foi concedido, no 

entanto, que não detém condições de retornar ao trabalho em decorrência 

das atividades anteriormente exercidas que exigem esforços físicos e 

repetitivos.

No mérito, a procedência do pedido e a confirmação da tutela jurisdicional.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 10/52.

Em defesa (fls. 58/62) o requerido suscitou preliminar de cerceamento de 

defesa e, no mérito, a improcedência dos pedidos, ao fundamento da 

ausência de incapacidade do autor, bem como, da impossibilidade de 

implantação do benefício.

Formulou quesitos e juntou documentos às fls. 63/67.

Réplica de fls. 68/68-v°.

Perito médico nomeado às fls. 87/87-v°.

Laudo pericial acostado às fls. 103/106.

É o necessário.

Decido.

1. Do cerceamento de defesa

A preliminar não prospera.

Isso porque não houve a demonstração do prejuízo sustentado pelo 

requerido quanto à eventual falta de documentos apresentados junto à 

citação.

Aliás, observo dos autos que todos os pontos da peça de ingresso foram 

rebatidos pela autarquia ré, inclusive, formulando seus quesitos para a 

perícia médica.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Afasto, pois, a preliminar.

2. Mérito

Como relatado, postula o autor o restabelecimento do benefício de auxílio 

doença por acidente de trabalho na espécie 91, nos termos da Lei 

8.213/91 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, 

ao fundamento de encontrar-se impossibilitado para o retorno ao trabalho 

desde a última cessação do benefício em 01/04/2014.

A pretensão inicial prospera.

Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 do referido estatuto 

legal, verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do artigo 25, I, da Lei n.º 8.213/91, verbis:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

 I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais;

 II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e 

aposentadoria especial: 180 contribuições mensais;

 III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e 

VII do art. 11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto 

no parágrafo único do art. 39 desta Lei.

 Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a 

que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições 

equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.”

Denota-se, com os documentos acostados aos autos que o autor 

contribuiu durante o período legalmente exigido, nos termos do citado 

artigo, tanto é que a própria autarquia demandada já lhe havia concedido o 
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benefício de auxílio-doença até 01/04/2014, NB 6106522123.

Quanto à incapacidade laborativa da parte autora, a prova técnica é 

incontestável.

Com efeito, o laudo pericial realizado por médico nomeado pelo juízo 

consignou que o autor em decorrência das enfermidades narradas na 

inicial encontra-se INCAPACITADO DE FORMA PARCIAL, PORÉM, 

PERMANENTE.

Inicialmente, no item 3.3, exame físico a expert apontou: “Pressão Arterial: 

120x70 mmHg, peso 53 kg. Bom estado geral, consciente, orientada no 

tempo e no espaço, atenção, humor e memória preservados, sem distúrbio 

do pensamento, respondeu todas as perguntas com clareza, gaguejando, 

cardíaca e respiratória normal, higiene pessoal satisfatória, entrou na sala 

da perícia sozinho, sem alteração da marcha. Todos os movimentos, a 

força dos membros, a coluna cervical e dorsal preservada apenas se 

referiu do na coluna cervical e dorsal ao realizar testes específicos, com 

leves restrições aos movimentos flexão/extensão do antebraço. Com 

cicatriz cirúrgica no hemitórax direito”.

No item 3.4, a Senhora Perita apresentou todos os exames 

complementares e recentes e relevantes apresentados pelo requerente, 

bem como, no item 3.5, trouxe a impressão diagnóstica do periciando 

apontando: “Sequela de fratura na coluna dorsal com dor na coluna 

torácica. Doenças degenerativas na coluna cervical (Transtornos dos 

discos cervicais/discopatia degenerativa e espondilose)”.

Aos quesitos da ré, item 4, respondeu a Srª Perita:

(...)

4.3. A profissão declarada requer a realização de esforços físicos? Em 

caso afirmativo, indique a intensidade (leve, moderada ou intensa)?

R- A atividade declarada requer a realização de esforço físico moderado a 

intenso.

4.4 A parte autor (a) encontra-se acometido (a) de alguma doença ou 

moléstia? Em caso afirmativo, responda os seguintes itens?

R- Sim. Sequela de fratura na coluna dorsal com dor na coluna torácica e 

doenças degenerativas na coluna cervical (Transtornos dos discos 

cervicais/discopatia degenerativa e espondilose).

4.4. Indique a CID e a respectiva denominação?

R- Com CID T91.1, M54.6, M50.

4.4.b. É possível fixar a data do início da doença (DID)?

R- Sim desde setembro de 2012 conforme exame complementar.

4.4.c. A doença ou moléstia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)?

R- É residual.

4.5. O (A) autor (a) apresenta-se incapacitado para o trabalho? Em caso 

afirmativo, responda os seguintes itens?

R- Sim parcialmente.

(...)

4.5.c A incapacidade é permanente ou temporária? Se temporária, qual o 

prazo estimado para recuperação?

R- É permanente. Trata-se sequela e irreversível.

(...)

Em conclusão detalhada, asseverou a Srª Perita: “Com base nos 

elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina 

do Trabalho e com embasamento técnico-geral, concluímos o autor sofreu 

acidente de trabalho com fratura na coluna cervical e torácica em 2012. 

(...). Há incapacidade laborativa parcial e permanente. Há restrições para 

esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, postura 

viciosa e sobrecarga da coluna dorsal.”

Embora a perícia médica tenha indicado pela incapacidade parcial, porém, 

permanente, considerando a idade do segurado, atualmente com 54 

(cinquenta e quatro) anos, bem como seu grau de escolaridade declarado 

(semianalfabeto) e a atividade anteriormente exercida, qual, seja, operador 

de motosserras, atividade que necessita de grande esforço físico, 

entendo que sua reabilitação ao mercado de trabalho se mostra inaplicável 

no caso concreto.

Assim, a incapacidade do requerente para o trabalho ficou demonstrada 

pela perícia médica em decorrência das enfermidades sofridas pelo 

segurado que não mais está apto para exercer a mesma atividade laboral 

anteriormente exercida, bem como, impossibilitado de nova reabilitação no 

mercado de trabalho cada vez mais exigente frente sua avançada idade e 

do grau de escolaridade declarado.

Acerca do tema:

“PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO DO (A) AUTOR 

(A). INCAPACIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO OU 

RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO PROVIDA. I - 

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 

496, § 3º, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial. II - Para a 

concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a 

condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo quando 

dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III 

- Comprovada a incapacidade parcial que impede a atividade habitual. IV - 

As restrições impostas pela idade (65 anos) e enfermidades, bem como 

ausência de qualificação profissional e de escolaridade, levam à 

conclusão de que não há possibilidade de reabilitação ou retorno ao 

mercado de trabalho. V - Preenchidos os requisitos necessários à 

concessão da aposentadoria por invalidez. VI - Apelação do (a) autor (a) 

provida.” (TRF-3 - Ap: 00009503820154039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 

04/07/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:19/07/2018)

Ademais, a perícia médica também atestou que o autor a época da 

cessação do benefício postulado já se encontrava incapacitado para o 

trabalho (quesitos n°s 4.4.b e 4.5.a)

Desta feita, comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, assim 

como de sua improvável reabilitação no mercado de trabalho, a 

procedência do pedido inicial é medida que se impõe na espécie.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO 

DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REMESSA OFICIAL. NÃO 

CONHECIMENTO. I- Com relação ao termo inicial do benefício, tenho 

entendido que o pressuposto fático da concessão do benefício é a 

incapacidade da parte autora que, em regra, é anterior ao seu ingresso em 

Juízo, sendo que a elaboração do laudo médico-pericial somente contribui 

para o livre convencimento do juiz acerca dos fatos alegados, não sendo 

determinante para a fixação da data de aquisição dos direitos pleiteados 

na demanda. No entanto, no presente caso, no laudo pericial de fls. 

101/120, o esculápio encarregado do exame afirmou que a parte autora é 

portadora de hanseníase dimorfa tratada, estando incapacitada de forma 

total e permanente desde 22/4/15, tendo a doença se iniciado em 1º/3/13. 

Na primeira perícia agendada para 27/3/05, o autor não compareceu, 

justificando a ausência através da declaração da empresa Consuman - 

Consultoria Manutenção Mecânica Industrial, que informa que o 

demandante, nos dias 26 a 28 de março de 2015, estava-lhe prestando 

seus serviços de orçamentista. Nestes termos, acolho a data de início da 

incapacidade apontada pelo Sr. Perito, razão pela qual o benefício deve se 

concedido somente a partir da data do laudo pericial (16/12/15). II- O valor 

da condenação não excede a 1.000 (um mil) salários mínimos, motivo pelo 

qual a R. sentença não está sujeita ao duplo grau obrigatório. III- Apelação 

parcialmente provida. Remessa oficial não conhecida.” (TRF-3 - 

APELREEX: 00196676420164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 20/03/2017, OITAVA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2017)

Assim, deverá o benefício aposentadoria por invalidez ser concedido ao 

autor desde a data da suspensão do benefício auxílio doença, ou seja, 

01/04/2014.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O auxílio-doença é um benefício 

previdenciário de certa duração e renovável a cada oportunidade em que 

o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de 

incapacidade temporária. Se houver incapacidade total do segurado, 

poderá ser concedido o benefício aposentadoria por invalidez. 2. O termo 

inicial do benefício aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em 

gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos 

termos do art. 43 da Lei 8.213 /1991. 3. (...). (Processo AgRg no Resp 

1458133 SC 2014/0134600 Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA 

Publicação DJe 20/10/2014 Julgamento 14 de Outubro de 2014 Relator 
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Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de Reginaldo Pereira Alves, no valor do salário-benefício de acordo com 

os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º 

salário, DESDE A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO 

DOENÇA, QUAL SEJA, 01/04/2014.

Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se 

o INSS por intermédio da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, 

para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto às prestações vencidas DESDE A DATA DA CESSAÇÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA, 01/04/2014, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o 

disposto no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

 Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45720 Nr: 640-10.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALBUQUERQUE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:49473/PR, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129/MT

 Processo nº. 640-10.2011.811.0010

Código 45720

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 318.

Intime-se o exequente por meio de seus advogados para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar aceca do retorno da correspondência de fl. 318-vº.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Jaciara-MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56470 Nr: 852-26.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 852-26.2014.811.0010

Código 56470

Requerente: Cristiana Azevedo

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 125/127 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 134/164, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intime-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor para 

ATENDER o despacho de fls. 125/127, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 955-84.2012.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENITO PEREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:/MT11.683

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Revogo a liminar de fls. 25/26.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas judiciais.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 

desapense-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

A r q u i v a m e n t o  d e s t a  c o m a r c a  p a r a  a s  p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

14 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25641 Nr: 2077-91.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA, EDNA 

FERREIRA DOS SANTOS, AMILTON FERREIRA DOS SANTOS, Eduardo 

Ferreira dos Santos, EDIVALDO FERREIRA DE MORAES, ESPÓLIO DE 

AURORA FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Revogo a liminar de fls. 39/42.Condeno a requerente ao 
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pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma 

do art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em julgado, 

certifique-se.Após, arquive-se com baixas na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 14 de novembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56512 Nr: 890-38.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº. 890-38.2014.811.0010

Código nº. 56512

Requerente: Josefa Conceição de Araújo

Requerido: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

Em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56499 Nr: 878-24.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA SILVA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 878-24.2014.811.0010

Código 56499

Requerente: Raquel Souza Silva de Araújo

 Executado: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 132/134 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 137/165, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 132/134, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 128-22.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéa Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº. 128-22.2014.811.0010

Código nº. 55607

Requerente: Lucinéa Pereira Barbosa

Requerido: Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

Em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca dos requerimentos e documentos apresentados pelo executado, 

sob pena de preclusão.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 7112-17.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSPB, CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7112-17.2017.811.0010Código nº. 102162Requerente: 

Rafael de Souza Parron representado por sua genitora Cassiene de 

Souza Parron Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSSVISTOS ETC,Rafael de Souza Parron representado por sua genitora 

Cassiene de Souza Parron ajuizou “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, almejando, em síntese, a 

concessão do benefício pensão por morte rural.Para tanto, asseverou 

fazer jus ao benefício, tendo em vista que é filho do “de cujus” Ademir 

Braga, segurado especial da Previdência Social e falecido em 

20/01/2017.Verberou que requereu o benefício administrativamente, no 

entanto, negado pelo requerido em razão da perda de qualidade de 

segurado especial do “de cujus”.Em reposta (ref. 13) o requerido 

defendeu a improcedência do pedido em razão da ausência de 

comprovação do exercício de atividade rural, na condição de segurada 

especial, pelo de cujus à época de seu óbito.Réplica à ref. 18.É o 

relatório.Decido.Não havendo preliminares ou questões prejudicais de 

mérito, declaro o feito saneado.Defiro a produção da prova oral, a saber: 

depoimento pessoal da autora e testemunhal e, para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 (vinte e quatro) de 

janeiro de 2019, às 14:00h.Fixo como ponto controvertido: a comprovação 

da qualidade de segurado especial do de cujus e, portanto, da existência 

ou não do exercício de atividade rural, individualmente ou em regime de 

economia familiar, pelo mesmo, à época de seu óbito.A atividade 

probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na 

contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.Rol de testemunhas conforme indicadas na 
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inicial.Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, 

que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

a r r o l a d a ,  d i s p e n s a n d o - s e  a  i n t i m a ç ã o  d o 

juízo.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 07 de novembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101868 Nr: 6985-79.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6985-79.2017.811.0010

 Código nº. 101868

Requerente: Francisco Antônio Dias

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação Previdenciária em que o autor postula aposentadoria por 

idade rural, ao que se opõe o requerido ao fundamento da ausência da 

qualidade de segurado especial.

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 329 e 330 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, em consonância com os 

parágrafos 2° e 3° do artigo 331 do Código de Processo Civil, passo a 

sanear o feito e à análise das provas a serem produzidas.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro a prova oral na forma postulada pela parte autora.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 14h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas conforme indicadas na inicial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 e 450 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara - MT, 21 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104430 Nr: 8397-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISL, RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 Processo nº. 8397-45.2017.811.0010

Código nº. 104430

VISTOS ETC,

Heitor Lanati Junior ajuizou “Ação Revisional de Alimentos”, em face de 

Isabelly Schinoca Lanati, todos qualificados nos autos.

Liminar indeferida à ref. 4.

 As partes noticiaram a formulação de acordo, requerendo homologação 

judicial, bem como, a extinção do feito (ref.35).

É o relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

buscando por fim na demanda (ref. 35), bem como, serem capazes e 

devidamente representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Logo, não há obice legal para pretensão das partes.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo celebrado entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito 

com resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48612 Nr: 283-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR MARTINS, LUCIANA PEREIRA DA SILVA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA 

COSTA FERREIRA, RAQUEL MORAES MADUREIRA, ESPOLIO DE MILTON 

DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, MÁRCIO 

ROBERTO FERREIRA, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, CLEONICE 

BONAFE FERREIRA, PAULO BONAFÉ FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA 

DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, 

SILMARA FERREIRA DE CASTRO, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO 

RUIZ FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ 

FERREIRA, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, Antonio Eduardo Turra Chavarelli - 

OAB:1156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, ROGERIO 

NAVES DA SILVA - OAB:13663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no art. 1238 do Código Civil atual, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o domínio aos 

requerentes do imóvel localizado na Quadra 49, Lote 07, Loteamento da 

Cidade de Jaciara, conforme discriminado no Mapa e Memorial Descritivo 

de fls. 27/30, servindo a presente sentença como título para o registro no 

Cartório de Registro de Imóveis.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 

expeça-se o devido mandado para transcrição do imóvel junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis em nome dos requerentes. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Em seguida, arquivem-se os autos com 

baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 07 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55730 Nr: 243-43.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ARY 

DANTAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSORES DE PAULO DA COSTA 

FERREIRA, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ 

FERREIRA, KATIA CRISTINA LEANDRO, CLEONICE BONAFE FERREIRA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 478 de 818



MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, CAIO DE 

SOUZA FERREIRA, LAIZ HELENA DE SOUZA FERREIRA, STELLA 

FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no art. 1238 do Código Civil atual, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o domínio à 

requerente do imóvel localizado Rua Moema, Quadra 183, Lote 10-A, 

Loteamento da Cidade de Jaciara, conforme discriminado no Mapa e 

Memorial Descritivo de fls. 23/24, servindo a presente sentença como título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique-se.Após, expeça-se o devido mandado para transcrição do 

imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis em nome da requerente. 

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Em seguida, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 07 de novembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58386 Nr: 2356-67.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALENCAR DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANY FÁBIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas processuais frente à gratuidade da justiça concedida 

ao requerente à fl. 30.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 

a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 08 

de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54835 Nr: 3264-61.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA TERTULINA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em 

ju lgado,  ce r t i f i que -se .Após ,  a rqu ive -se  com ba ixa  na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 

08 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54764 Nr: 3200-51.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3200-51.2013.811.0010

Código 54764

Requerente/inventariante: Maria Aparecida da Cruz

Requerido/inventariado: Espólio de Luiz Carlos Vargas de Abreu

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Inventário” dos bens deixados por Luiz Carlos 

Vargas de Abreu, falecido em 07/10/2013, tendo como viúva/meeira Maria 

Aparecida da Cruz e herdeira Eduarda Cruz de Abreu.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 07/11.

Intimada por meio de seus advogados para dar prosseguimento do feito, a 

inventariante Maria Aparecida da Cruz quedou-se inerte.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, a inventariante intimada por meio de seus advogados 

para manifestar e dar prosseguimento no processo manteve-se inerte, 

demonstrando total desinteresse na demanda, devendo, pois, ser extinta 

sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ciência do Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 08 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24600 Nr: 827-23.2008.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RIZZIERI GIUSSEPPE ALEGRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Destarte, HOMOLOGO o presente acordo celebrado entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito.Ciência ao Ministério 

Público.Transitado em julgado, certifique-se.Após, expeça-se o 

competente Alvará Judicial na forma postulada, observado a quitação de 

eventuais tributos em relação à motocicleta objeto do acordo.Ciência ao 

Ministério Público.Em seguida, desapense-se e arquive-se com baixa na 

distruibuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

12 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 18978 Nr: 455-45.2006.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFA, CDFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ, EDRGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033/MT

 Processo: 455-45.2006.811.0010

Código n.º 18978

Requerente: R. F. A, rep. por sua genitora Cristiane de França Tavares

Requerido: Espólio Rizzieri Giussepe Alegretti

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Inventário” dos bens deixados pelo Espólio de 

Rizzieri Giussepe Alegreti, tendo inicialmente uma única herdeira Alzira de 

Fátima Oliveira, posteriormente incluído o herdeiro Rizzieri França Alegretti, 

representado por sua genitora Cristiane de França Tavares.

Juntou documentos de fls. 06/17.

O Ministério Público manifestou às fls. 27/28, 114, 163/164 e 199.

Em audiência realizada no CEJUSC desta comarca as partes, Alzira de 

Fátima Oliveira, genitora do “de cujus” e o herdeiro Rizzieri França 

Alegretti, representado por sua genitora Cristiane de França Tavares 

entabularam acordo, conforme termos de fl. 205.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Logo, não há óbice para a rejeição dos pedidos.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo de celebrado entre as partes à 

fl. 205 para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4208 Nr: 1208-80.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RIBIERO LIMA, ADALBERTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1208-80.1998.811.0010

Código: 4208

Exequente: Município de Jaciara – MT

 Executado: Luiz Carlos Ribeiro Lima e outro.

 VISTOS ETC,

Intime-se o exequente PESSOALMENTE, por meio de sua Procuradoria 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito 

sob pena de extinção (art. 485, §1º, inciso III do CPC).

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58874 Nr: 28465-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERSERV - COOPERATIVA DE 

TRABALHOS MÚLTIPOS, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR COSTA LEITE - OAB:8.592, RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B

 Processo n° 28465-40.2005.811.0014

Código: 58874

Exequente: Município de Jaciara – MT

 Executado: Coperserv – Cooperativa de Trabalhos Múltiplos, Saneamento 

Básico e Meio Ambiente

 VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 130, intime-se o exequente 

PESSOALMENTE, por meio de seu(s) procurador(es) para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e posterior remessa dos autos ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52164 Nr: 731-32.2013.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILSA COUTINHO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ TERTULIANO DA COSTA, 

EVA FRANCISCA DA COSTA, FERNANDES ANTÔNIO DA COSTA, 

ANDRÉIA APARECIDA DE ÁVILA COSTA, MARIA ANTÔNIA DA COSTA, 

APARECIDA ANTÔNIDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1238 do Código Civil atual, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o domínio à 

requerente do imóvel localizado na Quadra 108, Lote 16, Loteamento da 

Cidade de Jaciara-MT, conforme discriminado no Mapa e Memorial 

Descritivo de fls. 13/14, servindo a presente sentença como título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis, observado a quitação de seus 

eventuais impostos.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, certifique-se.Após, expeça-se o devido mandado 

para transcrição do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 

nome da requerente. Em seguida, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

14 de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46114 Nr: 1093-05.2011.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARTINS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PIRES DE MIRANDA, CELSO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no art. 1238 do Código Civil atual, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o domínio à 

requerente dos imóveis localizados na Quadra 26, Lotes 10 e 11, 

Loteamento da Cidade de São Pedro da Cipa-MT, conforme discriminado 

no Mapa e Memorial Descritivo de fls. 17/18, servindo a presente sentença 

como título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

certifique-se.Após, expeça-se o devido mandado para transcrição do 

imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis em nome dos requerentes. 

Em seguida, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 14 de novembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89090 Nr: 898-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josmar Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação do advogado da parte autora para 

retirar preparar e distribuir a carta precatória na comarca respectiva. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48931 Nr: 627-74.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, não foi possivel expedir RPV complementar dos 

honorários em virtude do sistema do TRF1 não aceitar alegando que já 

existe RPV cadastrada no mesmo CPF. Certifico mais que faço a intimação 

da advogada da autora para se manifestar. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111380 Nr: 1858-29.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARAPLAST S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO GL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA CHAITZ 

SCHERKERKEWITZ - OAB:63905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 21 de novembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90147 Nr: 1454-12.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME, SHEILA 

CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 21 de novembro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48305 Nr: 3599-51.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO JOSÉ ROTLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO NAOUM, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, MOUNIR NAOUM, AERO AGRÍCOLA BOA 

SAFRA LTDA, DIONES ALENCAR GANZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - 

GO, EDY WILSON PICCINI - OAB:4950/MT, HELLEN STECKELBERG - 

OAB:31.009/GO, PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - OAB:34.171/GO, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Ante o exposto, ACOLHO A TESE DE PRESCRIÇÃO e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa para 

cada patrono dos requeridos, com fundamento no art. 85, §2°, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

a s  p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.Intimem-se.Jaciara-MT, 

13 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90210 Nr: 1485-32.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSINEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1485-32.2017.811.0010

Código 90210

Requerente: Maria Rosineide da Silva
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Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Certifique-se a Sra Gestora quanto à apresentação de defesa por parte 

do requerido.

No caso de evetual não citação da autarquia ré, cite-se nos termos da 

decisão de ref. 4.

Após, com ou sem contestação, certifique-se.

Em seguida, intima-se a requerente para, querendo, no prazo legal, 

impugnar.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77961 Nr: 1471-82.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Catarino Germano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1471-82.2016.811.0010

Código 77961

Requerente: Pedro Catarino Germano

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC.,

Considerando que a parte autora manifestou-se requerendo a 

complementação do laudo pericial de à ref. 41, INTIME-SE a Senhora Perita 

Judicial nomeada para que preste os esclarecimentos requeridos pela 

autora, complementando o referido Laudo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão.

Nada postulado, certifique-se.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 22 de novembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14867 Nr: 1718-83.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR BRASÍLIA ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, IN MARKETING LTDA, A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

EMPRESARIAIS LTDA, IN FINANÇAS LTDA, IN MAIS MARKETING LTDA, 

FLY BRASÍLIA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ELISSA DE 

CARVALHO AWADA - OAB:132649, MARCELO AUGUSTO DE BARROS 

- OAB:198248, MAURÍCIO MARALDI - OAB:207.430, MOHAMAD FAHAD 

HASSAN - OAB:228.151-SP, ORLANDO QUINTINO MARTINS NETO - 

OAB:227702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO MORAES PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:20724 DF, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:SP/270952, LEONARDO CAVALAI OLINO - OAB:MT/19345, 

TAUANA FELINTO ALVES - OAB:DF/44.979

 Certifico e do fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no prazo 

legal, manifestar-s acerca da petição dos executados, In Marketing LTDA 

e Fly Brasília Agência, bem como das correspondências devolvidas e 

requerer o que de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93065 Nr: 2841-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DO NASCIMENTO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 2841-62.2017.811.0010 código 93065

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

INTERDITANDO: Marli do Nascimento Chagas

INTERDITADO: Maria da Conceição do Nascimento

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 

INTERDIÇÃO a seguir: MARLI DO NASCIMENTO CHAGAS, brasileira, 

casada, cozinheira, portadora do RG nº 2685384-1 SEJSP/MT e do CPF nº 

093.454.078-04, residente e domiciliada na Rua Irerê, nº 464, Bairro Santo 

Antônio em Jaciara - MT, telefone (66) 99621-2165, e-mail 

marlinasc.500@gmail.com, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, vem, à presença 

de Vossa Excelência, com base nos artigos 1.767, inc. I artigo 1.768, inc. 

II, todos do C.C. e artigos 747, inc. II, do CPC, requerer a: INTERDIÇÃO Em 

face de MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, brasileira, portadora de 

RG n° 2281154-0 SSP/MT e CPF de nº 247.931.928-82, residente e 

domiciliada na Rua Irerê, nº 464, Bairro Santo Antônio em Jaciara - MT, 

consubstanciado nos fatos e fundamentos jurídicos, abaixo expostos: - 

DOS FATOS A Requerente é filha da requerida MARIA DA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO e busca a sua curatela, em virtude de seu atual estado de 

saúde. A requerida teve um acidente vascular cerebral (CID I64), e teve 

sequelas por conta disto (CID I69.8), além de possuir doença cardíaca 

hipertensiva com insuficiência cardíaca (CID I11.0), como prova atestado 

anexo. A requerida se encontra totalmente impossibilitada de realizar 

qualquer procedimento no tocante a sua vida civil, tendo em vista que 

sofreu um acidente vascular cerebral, que lhe trouxe várias sequelas, que 

afetam sua capacidade motora, além de apresentar déficits cognitivos, 

que se expressam por problemas de memória e confusão mental. Insta 

salientar que a requerida necessita de monitoramento 24 horas por dia, 

para cuidados básicos e tratamento de suas doenças, conforme laudo 

anexo. A requerente já presta auxilio à requerida e residem no mesmo 

local, motivo favorável para que seja determinada curadora da requerida. 

Isto posto, resta evidente que a interditanda não possui condições de 

responder por seus atos, razão pela qual deve ser representada por sua 

filha, ora Requerente. – DO DIREITO Citamos legislação pertinente do Novo 

Código Civil: IV – os excepcionais sem completo desenvolvimento mental; 

V – os pródigos. Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado 

judicialmente ou de fato, é, de direito, curador de outro, quando interditado. 

§ 1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a 

mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar, mais apto. § 2º 

Entre os descendentes, os mais próximos predecem aos mais remotos. § 

3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao Juiz à 

escolha do curador. Assim, ante os fatos acima narrados, necessário se 

faz a curatela. Sendo que a pessoa mais indicada para exercer tal múnus 

é a filha da interditada, qual seja: MARIA DA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO. - DOS PEDIDOS Ante o exposto, com base no artigo 755 e 

ss. do CPC, requer a Vossa Excelência que se digne: a) Sejam 

concedidos à requerente os Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99, §3° do CPC; b) SEJA EFETUADA A CURATELA PELAS 

RAZÕES JÁ DECLINADAS, NOMEANDO COMO CURADORA A FILHA DA 

INTERDITANDA ANTERIORMENTE QUALIFICADA; c) A intimação do 

Ministério Público, se o caso; d) Seja determinada a intimação pessoal do 

Defensor Público nos termos do artigo 128 I, da Lei complementar nº. 

80/94. e) A citação da interditanda por meio de Oficial de Justiça, 

nomeando, se necessário, curador à lide na forma do artigo 245 caput, § 

4º e 5º do CPC. Dá-se como valor à causa R$ 937,00 (novecentos e trinta 

e sete reais), para efeitos legais. Termos em que, Pede Deferimento. 

Jaciara/MT, 25 de abril de 2017.

 .
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

 Jaciara - MT, 22 de novembro de 2018.

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 824-92.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE LUCINDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em 

ju lgado,  ce r t i f i que -se .Após ,  a rqu ive -se  com ba ixa  na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 

08 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000701-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO DARI NITSCHE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000701-04.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: GENEZIO DARI NITSCHE 

VISTOS ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face 

de Genézio Dari Nitsche, devidamente qualificados nos autos, nos termos 

da lei 6.830/1980. O exequente à ref. 14178366 pleiteou a extinção da 

execução, ante o pagamento integral da dívida executada. É o necessário. 

Decido. Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da 

dívida executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 

14178366. Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se 

impõe na espécie. “Art. 924. Extingue-se a execução quando (...) II– a 

obrigação for satisfeita;” Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Após, considerando que a parte renunciou o 

prazo recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

22 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001087-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001087-34.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: MARCIO GONCALVES VISTOS 

ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face de Marcio 

Gonçalves, devidamente qualificados nos autos, nos termos da lei 

6.830/1980. O executado foi devidamente citado (ref. 14632883). O 

exequente à ref. 14306453 pleiteou a extinção da execução, ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14306453. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie. “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for satisfeita;” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil. Condeno o executado 

ao pagamento das custas processuais. Considerando que a parte 

renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA para as 

providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 22 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001501-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VIEIRA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001501-32.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: JORGE VIEIRA ROCHA VISTOS 

ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face de Jorge 

Vieira Rocha, devidamente qualificados nos autos, nos termos da lei 

6.830/1980. O executado foi devidamente citado (ref. 14790079). O 

exequente à ref. 14334320 pleiteou a extinção da execução, ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14334320. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie. “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o executado 

ao pagamento das custas processuais. Considerando que a parte autora 

renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA para as 

providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 22 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000608-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME BITTENCOURT ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000608-41.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: JAIME BITTENCOURT ROSA 

VISTOS ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face 

de Jaime Bittencourt Rosa, devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da lei 6.830/1.980. O executado foi devidamente citado (ref. 

14629080). O exequente à ref. 14403779 pleiteou a extinção da 

execução, ante o pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14403779. 

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie. “Art. 924. Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for 
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satisfeita;” “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.” Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno 

o executado ao pagamento das custas processuais. Considerando que a 

parte autora renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA 

para as providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

22 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000578-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000578-06.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: JULIANA APARECIDA DOS 

SANTOS - ME, JULIANA APARECIDA DOS SANTOS VISTOS ETC, 

Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face de Juliana 

Aparecida dos Santos, devidamente qualificados nos autos, nos termos 

da lei 6.830/1.980. A executada foi devidamente citada (ref. 14551465). O 

exequente à ref. 14283642 pleiteou a extinção da execução, ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14283642. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie. “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a executada 

ao pagamento das custas processuais. Considerando que a parte autora 

renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA para as 

providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 22 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001198-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO JOSE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001198-18.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: RAIMUNDO JOSE VIEIRA 

VISTOS ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face 

de Raimundo José Vieira, devidamente qualificados nos autos, nos termos 

da lei 6.830/1.980. O executado foi devidamente citado (ref. 14545117). O 

exequente à ref. 14493339 pleiteou a extinção da execução, ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14493339. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie. “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o executado 

ao pagamento das custas processuais. Considerando que a parte autora 

renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA para as 

providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 22 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001499-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANIO GONCALVES FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001499-62.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: JORDANIO GONCALVES 

FREITAS JACIARA, 22 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000950-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA DA SILVA DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000950-52.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: RAIMUNDA DA SILVA DUTRA 

VISTOS ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face 

de Raimunda da Silva Dutra, devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da lei 6.830/1.980. O executado foi devidamente citado (ref. 

14630723). O exequente à ref. 14517165 pleiteou a extinção da 

execução, ante o pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14493681. 

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie. “Art. 924. Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for 

satisfeita;” “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.” Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno 

o executado ao pagamento das custas processuais. Considerando que a 

parte autora renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA 

para as providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

22 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001431-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI BARBIERI DE OLIVEIRA RATTI (EXECUTADO)

LUCI BARBIERI DE OLIVEIRA RATTI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001431-15.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: LUCI BARBIERI DE OLIVEIRA 

RATTI - ME, LUCI BARBIERI DE OLIVEIRA RATTI VISTOS ETC, Município de 

Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face de Luci Barbieri de Oliveira 

Ratti ME, devidamente qualificados nos autos, nos termos da lei 

6.830/1.980. O executado foi devidamente citado (ref. 14769023). O 

exequente à ref. 14540183 pleiteou a extinção da execução, ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14540183. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie. “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 
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925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o executado 

ao pagamento das custas processuais. Considerando que a parte autora 

renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA para as 

providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 22 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001519-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME BITTENCOURT ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001519-53.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: JAIME BITTENCOURT ROSA 

VISTOS ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face 

de Jaime Bittencourt Rosa, devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da lei 6.830/1.980. O executado foi devidamente citado (ref. 

14629080). O exequente à ref. 14403779 pleiteou a extinção da 

execução, ante o pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14403779. 

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie. “Art. 924. Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for 

satisfeita;” “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.” Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno 

o executado ao pagamento das custas processuais. Considerando que a 

parte autora renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA 

para as providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 

22 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000615-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BENEDITO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000615-33.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: MARCIO BENEDITO DO 

NASCIMENTO VISTOS ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução 

Fiscal” em face de Marcio Benedito do Nascimento, devidamente 

qualificados nos autos, nos termos da lei 6.830/1.980. O executado foi 

devidamente citado (ref. 14780890). O exequente à ref. 14540282 pleiteou 

a extinção da execução, ante o pagamento integral da dívida. É o 

necessário. Decido. Analisando os autos, verifico que houve o pagamento 

integral da dívida executada, conforme evola a manifestação do 

exequente à ref. 14540282. Com efeito, a extinção do feito executivo é 

medida que se impõe na espécie. “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 925. A extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença.” Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais. Considerando que a parte autora renunciou ao prazo 

recursal, remetam-se os autos à CAA para as providências cabíveis e, 

após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 22 de novembro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001457-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001457-13.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: MARLENE DIAS DA SILVA 

VISTOS ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face 

de Marlene Dias da Silva, devidamente qualificados nos autos, nos termos 

da lei 6.830/1.980. O executado foi devidamente citado (ref. 14789673). O 

exequente à ref. 15948267 pleiteou a extinção da execução, ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 15948267. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie. “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o executado 

ao pagamento das custas processuais. Considerando que a parte autora 

renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA para as 

providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 22 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000704-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR RUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000704-56.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: NAIR RUIZ FERREIRA VISTOS 

ETC, Município de Jaciara-MT ajuizou “Execução Fiscal” em face de Nair 

Ruiz Ferreira, devidamente qualificados nos autos, nos termos da lei 

6.830/1.980. O executado foi devidamente citado (ref. 14810059). O 

exequente à ref. 14789487 pleiteou a extinção da execução, ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 14751429. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie. “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o executado 

ao pagamento das custas processuais. Considerando que a parte autora 

renunciou ao prazo recursal, remetam-se os autos à CAA para as 

providências cabíveis e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 22 de 

novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 121118 Nr: 6152-27.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:, LANNING PIRES AMARAL - OAB:3.756-E

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) ROBSON SILVA SANTOS para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça de ref. 27 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) informou 

que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Lanning Pires Amaral e 

Dr. Hilário Amaral Neto.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 21 de novembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100257 Nr: 6280-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LIMA, POLLICARDO 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0, WENDELL PEREIRA DE MELLO - OAB:23910/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 97.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos a Defensora Pública para as alegações finais no prazo 

legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 21 de novembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100257 Nr: 6280-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LIMA, POLLICARDO 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0, WENDELL PEREIRA DE MELLO - OAB:23910/O

 Certifico e dou fé que, com a juntada da carta precatória na ref. encerrou.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos aos advogados dos réu(s)para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALIA DA SILVA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16415996 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que os endereços encontrados no id n.16590146 já houve 

tentaiva, nos termos do provimeneto n. 55/2007 impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente a se manifestar no prazo impreterível de quinze 

dias, indicando endereço para citação sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001388-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIULEI NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que o promovido não possui endereço eletrônico para 

citaçãoes/intimações, posto isto, nso termos do Provimento n. 52/2007 

impulsiono os autos para initmar a parte reclamante juntar mais provas de 

que a citação da reclamada se efetivou na pessoa de Maria Lenis, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000191-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000191-88.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Que a parte 

interessada requeira o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000558-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000558-15.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 22 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000379-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE AILTON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme ID n. 15863871(via DJE) não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, 

impulsiono os autos para intimar a Parte Exequente para manifestar-se no 

prazo de 05 dias acerca da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AMARAL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001021-88.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 22 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001169-02.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 22 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000077-52.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 22 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000083-59.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 22 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000086-14.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 22 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002292-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON FERREIRA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Tendo em vista que erroneamente saiu na carta de citação ao 

promovido dia 28/11/2018 as 08h40, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr 

(.ª) Advogado: Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: 

MT0016625A Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))
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C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000067-08.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 22 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000268-97.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 22 de novembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o cálculo realizado, nos termos do provimento n. 55/2007 

faço a intimação da parte exequente e seu d. patrono, para no prazo de 

05 dias, manifestarem-se, caso queiram.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003093-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/01/2019 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002835-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16625037, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme ID n. 15847478 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000808-19.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE BENTO RABELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0015599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme ID n. 15854243 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000730-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALMEIDA BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16398317.

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-53.2018.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

A. K. VIOLADA COMERCIO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIFREDO AKEMI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000916-53.2018.8.11.0018 RÉU: VIFREDO AKEMI Vistos 

etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial acostando aos autos documentos que demonstrem não possuir 

renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento (por ex. holerite, extrato de movimentação de sua conta 

bancária dos últimos 03 meses, declaração de imposto de renda, etc...), 

ou então para efetuar o pagamento das custas/taxas judiciárias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. JUARA, 20 de agosto de 2018 FABRICIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64842 Nr: 2115-69.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Aparecida Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, MARCELO JUNIOR GONÇALVES - OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Impugnação da 

parte requerida de folhas 139/173, para querendo, manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42587 Nr: 3015-57.2011.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Trevo - Yara Brasil Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Bremm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Fronchetti - 

OAB:OAB/RS 25.819, Fabiano Lima de Morais - OAB:OAB/RS 33E596, 

José Altevir Mereth Barbosa da Cunha - OAB:6891-PR, Luiz 

Gustavo Mena Barreto Paiva - OAB:OAB/RS 60.375, Marcos Martins 

- OAB:OAB/ 60.302, Maurício Ayres Ramos - OAB:64.015, Maurício 

Ayres Ramos - OAB:OAB/ 64.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andréia Zanrosso 

- OAB:31462/PR, Estevão Ruchinski - OAB:OAB/PR 25.069-A, Glauci 

Aline Hoffmann - OAB:OAB/PR42.569, Luciana Cristiane Novakoski - 

OAB:OAB/PR 40.002

 Procedera a intimação da parte autora acerca do mandado e certidão 

(negativa), para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43616 Nr: 727-05.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos 

Giraldelli, Maria Elena Grigoleto Giraldelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar no prazo legal, 

acerca da impugnação apresentada de fls. 102/verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75617 Nr: 3967-94.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: William Borges Dias , Marilsa Borges Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias Carmo Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 Vistos, etc.

Certifique-se o trânsito em julgado das partes.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76379 Nr: 438-33.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcilo Guandalin Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial. Sem custas e honorários face a 

gratuidade da justiça. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71665 Nr: 2063-39.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Tromboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Aposentadoria Rural por Idade 

com Pedido de Tutela Antecipada, formulada por Valdemar Tromboni em 

face de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a 

condenação da Autarquia Requerida a lhe conceder benefício 

previdenciário ínsito na Lei 8.213/91. O feito seguiu regularmente sua 

marcha procedimental, havendo citação da parte requerida, que deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação. Pois bem, 

sendo assim decreto a revelia do INSS conforme dispõe o artigo 344, do 

CPC/2015. No mais, considerando que a parte está devidamente 

representada, estando, portanto, presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

ponto controvertido os preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício previdenciário em tela. Assim sendo, nos termos 

do art. 357, V, CPC/15, e para solução do mérito da causa, entendo 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

fixo para o dia 22 de novembro de 2018, às 15h30min. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 489 de 818



para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo 

que somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81087 Nr: 2498-76.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane da Cruz Coenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:9244/O

 Intimar o patrono da parte requerida para querendo, apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas 133/148 (ref.: 42), no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 4556 Nr: 1684-26.2000.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Fenix Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Proceder a intimação do executado, para manifestar no prazo legal 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 112/116.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58857 Nr: 1362-49.2013.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Proceder a intimação das partes acerca do mandado e avaliação de fls. 

153/156, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8318 Nr: 1996-31.2002.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Quintão Sampaio - 

OAB:5653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Proceder a intimação da parte autora acerca da manifestação de fls. 

422/423, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67855 Nr: 221-24.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio José de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:11264, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora acerca da 

manifestação de ref. 95, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74182 Nr: 3254-22.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Aparecida dos Santos de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICARDO BARELA IORI - 

OAB:18438/O, Sandy de Paula Alves - OAB:70284, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

803,62 (Oitocentos e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos) que foi 

condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 390,22 (Trezentos e Noventa 

Reais e Vinte e Dois Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64181 Nr: 1531-02.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Colinsque do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312O, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Dois 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e 

Treze Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 140,22 (Cento e 

Quarenta Reais e Vinte e Dois Centavos ). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56354 Nr: 2593-48.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins & Bezerra Ltda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 490 de 818



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

757,10 (Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos) que foi 

condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 343,70 (Trezentos e Quarenta e 

Três Reais e Setenta Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26956 Nr: 4932-53.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiado Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Regina Ferreira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Nogueira de Souza 

Macedo - OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100796 Nr: 7130-14.2017.811.0018

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manifestação do Ministério Público (fls. 61), oficie-se ao Conselho 

Tutelar para acompanhar o requerente para exercer o direito de visita 

garantido liminarmente na casa da requerida, bem como determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.

01 – CITE-SE a requerida e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de 

autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca.

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos.

 3 - Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos.

5- Atentem-se as partes ao disposto no artigo 334, § 8º, do CPC/2015, os 

quais saem intimados que o não comparecimento injustificado à audiência 

de conciliação será aplicada multa de 2% (dois por cento), calculado 

referente ao valor da causa, que será revertida em favor do Estado.

Após, caso inexitosa a conciliação, concluso para deliberação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101849 Nr: 7698-30.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelita Ferreira de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos a 

parte requerida para apresentação de alegações finais no prazo legal. 

Após venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 112159 Nr: 3954-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionárias Águas de Juara, Assis Gurgacz, 

Valdemir Tavares Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão anterior, bem como apense-se aos autos principais 

sob o código 92988.

Após, tornem conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73495 Nr: 2904-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Silva Souza, Rosa Maria Alves Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 130, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1°, do Código de 

Processo Civil, umas vez que não fora localizado bens passíveis de 

penhora.

Após o decurso do tempo, intime-se a parte exequente a fim de que 

manifeste o que de direito no prazo legal, sob pena de extinção do feito

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100664 Nr: 7035-81.2017.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, a parte requerida, depois de intimada, compareceu a 

Defensoria Pública da comarca de Juara-MT informando a impossibilidade 

de contratar um advogado, ocasião em que juntou declaração de 

rendimentos e documentações comprovando (fls. 27/34).
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Com efeito, foi nomeada a Dr. Marcia de Luna Campos para patrocinar a 

defesa do executado Moacir Hernandes Gonçalves, porém a ilustre 

advogada declinou a nomeação, tendo sido com isso nomeado o Dr. Willy 

Alberto Heitmann, o qual também declinou da nomeação.

Sendo assim, nomeio o advogado Elcio Lima do Prado para defender os 

interesses do requerido cujos honorários advocatícios fixo inicialmente em 

05 Urh'S a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o referido causídico nomeado desta decisão, bem como para 

que se manifeste nos autos no prazo legal.

Após, colha-se manifestação do parquet.

Às Providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 7276 Nr: 977-87.2002.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Florezi, Iraciara Facury Ribeiro Florezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique de Menezes Perini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757, SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:3546A

 Vistos, etc.

Certifique-se eventual saldo depositado nos autos.

Após, ante o pedido de levantamento de valores (fls. 5390) e diante do 

acordo homologado às fls. 5333, diga a parte adversa nos termos do 

Provimento 68/2018 do CNJ.

Outrossim, considerando que o valor pretendido para levantamento estava 

destinado a ser levantado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Espírito 

Santo do Pinhal, autos nº 332/03 que originou o Ofício 902/03 (fls. 620), 

conforme decisão homologatória de fls. 5333, cujo ofício de fls. 5342 

sequer teve resposta nos autos, determino que seja reiterado o ofício nº 

292/2008, encaminhando-se cópia da decisão de fls. 5333 e do Ofício nº 

902/03 de fls. 620, para que informe se persiste o interesse nos valores 

depositados nestes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001381-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO MARCOS PIANOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NASCIMENTO (RÉU)

Outros não identificados (RÉU)

ADONIAS DA SILVA NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001381-62.2018.8.11.0018 Parte Autora:ALEIXO 

MARCOS PIANOVSKI Parte Ré: JOAO NASCIMENTO, ADONIAS DA SILVA 

NEVES, OUTROS NÃO IDENTIFICADOS DECISÃO Trata-se de “Ação de 

Interdito Proibitório com Pedido de Concessão de Medida Liminar Inaudita 

Altera Pars ” ajuizada por ALEIXO MARCOS PIANOVSKI em face de JOÃO 

NASCIMENTO e ADONIAS DA SILVA NEVES, ambos qualificados na 

exordial. Alega em suma, o autor, que é legítimo proprietário da “Fazenda 

Santa Clara B”, inscrita na matrícula 11.802 do CRI de Juara-MT, localizado 

neste município, com área de 1.008,8932 hectares. Afirma que em meados 

de outubro de 2018, ao andar pela propriedade constatou que alguém 

adentrara no imóvel, abrindo estrada com trator de esteira, molestando a 

área do autor em aproximadamente 21.000 m². Requer liminar para expedir 

mandado proibitório em face dos requeridos para que se abstenham de 

ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do autor. Juntou documentos. Da 

análise dos autos entendo necessária a justificação prévia do alegado na 

inicial antes da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

a fim de que restem demonstrados os requisitos do art. 300 c/c 562 do 

NCPC e, para tal fim, designo AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA para 

o dia 06/12/2018 às 13h30. Citem-se os requeridos e outros que estiverem 

ocupando a área sub judice e notifique-o(s) a comparecer(em) à audiência 

designada (art. 562, 2ª parte, do CPC), esclarecendo que poderá(ão) 

apenas formular contraditas e perguntas às testemunhas arroladas 

pelo(s) autor(es), não sendo admitida a oitiva de testemunhas por ele(s) 

arroladas, as quais serão ouvidas oportunamente, na fase instrutória. O 

prazo para contestar, que é de 15 (quinze) dias (art. 564 do NCPC) e, 

começará a fluir da intimação da decisão que apreciar o pedido de liminar. 

Notifique-se o autor, cientificando-o de que deverá se fazer acompanhar 

de suas testemunhas, independentemente de intimação, devendo 

observar, ainda, se for o caso, o disposto no artigo 357, § 4º, do NCPC e 

arrolar suas testemunhas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001381-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO MARCOS PIANOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NASCIMENTO (RÉU)

Outros não identificados (RÉU)

ADONIAS DA SILVA NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001381-62.2018.8.11.0018 Parte Autora:ALEIXO 

MARCOS PIANOVSKI Parte Ré: JOAO NASCIMENTO, ADONIAS DA SILVA 

NEVES, OUTROS NÃO IDENTIFICADOS DECISÃO Trata-se de “Ação de 

Interdito Proibitório com Pedido de Concessão de Medida Liminar Inaudita 

Altera Pars ” ajuizada por ALEIXO MARCOS PIANOVSKI em face de JOÃO 

NASCIMENTO e ADONIAS DA SILVA NEVES, ambos qualificados na 

exordial. Alega em suma, o autor, que é legítimo proprietário da “Fazenda 

Santa Clara B”, inscrita na matrícula 11.802 do CRI de Juara-MT, localizado 

neste município, com área de 1.008,8932 hectares. Afirma que em meados 

de outubro de 2018, ao andar pela propriedade constatou que alguém 

adentrara no imóvel, abrindo estrada com trator de esteira, molestando a 

área do autor em aproximadamente 21.000 m². Requer liminar para expedir 

mandado proibitório em face dos requeridos para que se abstenham de 

ameaçar, turbar ou esbulhar a posse do autor. Juntou documentos. Da 

análise dos autos entendo necessária a justificação prévia do alegado na 

inicial antes da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

a fim de que restem demonstrados os requisitos do art. 300 c/c 562 do 

NCPC e, para tal fim, designo AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA para 

o dia 06/12/2018 às 13h30. Citem-se os requeridos e outros que estiverem 

ocupando a área sub judice e notifique-o(s) a comparecer(em) à audiência 

designada (art. 562, 2ª parte, do CPC), esclarecendo que poderá(ão) 

apenas formular contraditas e perguntas às testemunhas arroladas 

pelo(s) autor(es), não sendo admitida a oitiva de testemunhas por ele(s) 

arroladas, as quais serão ouvidas oportunamente, na fase instrutória. O 

prazo para contestar, que é de 15 (quinze) dias (art. 564 do NCPC) e, 

começará a fluir da intimação da decisão que apreciar o pedido de liminar. 

Notifique-se o autor, cientificando-o de que deverá se fazer acompanhar 

de suas testemunhas, independentemente de intimação, devendo 

observar, ainda, se for o caso, o disposto no artigo 357, § 4º, do NCPC e 

arrolar suas testemunhas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57637 Nr: 110-11.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT, Rafaella Alt de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 492 de 818



Considerando que as partes requeridas foram citadas via edital, deixando 

transcorrer o prazo para resposta “in albis” (f. 56), CONSIDERO-OS 

REVEL, nos termos do art. 344 do NCPC.

Ademais, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial das partes requeridas, razão 

porque, INTIME-SE para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, ex 

vi do art. 335 do NCPC.

Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a autora para querendo, impugná-la 

no prazo legal.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10763 Nr: 2034-09.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Tejada Sanches, Maria Peres 

Tejada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls 265.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36090 Nr: 254-87.2010.811.0018

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair dos Santos de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

INDEFIRO o pleito de fls. 123, eis que ainda não houve a regular intimação 

do requerido para cumprimento voluntário da sentença.

Intime-se o exequente para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias 

as diligências para intimação do executado, para que cumpra a sentença 

de fls. 110/111.

No mesmo prazo, deverá anexar memória atualizada do débito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 50 Nr: 59-30.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls 420.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 117293 Nr: 6060-25.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para juntar aos autos complementação de diligência, 

conforme informado pelo Oficial de Justiça (ref.21).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 3684-42.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Prudencio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira, apresente 

impugnação à contestação juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41148 Nr: 1587-40.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar Patronos das Parte para que se manifestem sobre o mandado e 

certidão juntada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58744 Nr: 1238-66.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redram Construtora de Obras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Mancini - 

OAB:1.581/MT, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2.915/MT

 Intimar Patrono da parte requerida para que se manifestem quanto ao 

determinado pelo MM. Juiz às fl.1193, bem como a manifestação do 

Ministerio Público de fl. 1194/1196.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-61.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ FLORENTIN MARTINEZ (EXECUTADO)

 

Intime-se o exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-35.2018.8.11.0018

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 493 de 818



Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte recorrida para apresentação de 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-73.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALECIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte recorrida para apresentação de 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-93.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RENATO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte promovente para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, da petição e documentos de ID 16526564.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010569-33.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SEVERINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

 

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Inicialmente, é importante salientar 

que foi indeferida a instauração de incidente de falsidade, tendo em vista 

sua incompatibilidade com a sistemática dos Juizados Especiais. Instados 

a manifestarem-se, os advogados que patrocinavam a parte requerida 

demonstraram que o encaminhamento da citação para a defesa da 

empresa executada seu de através do escritório de contabilidade da 

aludida, que lhe encaminhou todos os documentos necessários, inclusive 

documentos pessoais dos representantes da empresa, instrumentos 

constitutivos, e o mandado de citação. Ressalte-se, por oportuno, que o 

AR com a citação foi encaminhada ao endereço correto da parte 

reclamada, não havendo que se falar em qualquer mácula do ato citatório, 

que é perfeitamente válido. Considera-se válida a citação postal, desde 

que comprovada, por meio AR, a sua entrega na sede da empresa, ainda 

que recebida por quem não tem poderes para tanto, em razão da teoria da 

aparência. De acordo com o entendimento pacificado do c. Superior 

Tribunal de Justiça, a citação postal com aviso de recebimento e entregue 

no endereço correto do executado é perfeitamente válida, mesmo que 

recebida por prepostos da parte sem poderes específicos para receber 

citação. Nesse sentido: […] III - Segundo jurisprudência pacífica desta 

Corte, é válida “a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no 

endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que 

ocorreu no caso em exame” (AgRg no AREsp n. 253.709/RJ, relator 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 13/12/2012). IV - 

Outrossim, conforme cediço, não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité 

sans grief). Na hipótese, a parte interessada posteriormente tomou 

conhecimento da comissão rogatória, já que, ao cumprir o pedido de 

cooperação internacional, a Justiça Federal, via oficial de justiça (fl. 91), 

citou a parte interessada para que tomasse conhecimento da demanda 

proposta na Justiça rogante. Diante dessa ciência, a parte interessada 

teve a oportunidade de alegar eventual nulidade nos autos, mas não o fez, 

motivo pelo qual se entremostra inexistir vício processual gerador de 

prejuízo. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg na CR 9.824/EX, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, J. 15/06/2016, DJe 

28/06/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. 

VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. Forte no 

artigo 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, em execução fiscal "a citação pelo 

correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

executado". Logo, ainda que assinado o AR por terceiro estranho à lide, 

porque entregue a carta no endereço do imóvel do devedor, presume-se 

validamente efetivada a citação. Precedentes do STJ e deste Tribunal de 

Justiça. Hipótese, ainda, em que o comparecimento do devedor nos autos, 

opondo exceção de pré-executividade, supriria o pretendido defeito na 

citação. Descabida a alegação de prescrição intercorrente do crédito 

tributário, haja vista que entre o despacho que ordenou a citação e a 

efetiva citação do executado não correram nem 05 anos, tendo inclusive 

ocorrido a penhora online de bens, do que se infere a diligência do credor 

no sentido da realização do seu crédito. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento nº 70072911829, 21ª 

Câmara Cível do TJRS, Rel. Marcelo Bandeira Pereira. j. 31.05.2017, DJe 

02.06.2017). Sendo assim, reputo válida a citação e, por conseguinte, todo 

o processo em questão. Eventuais rusgas entre os advogados da parte 

reclamada e a própria reclamada devem ser solvidos entre eles, em 

eventual lide proposta com essa finalidade. Sim, pois o reclamante nada 

tem haver com as alegações de falsificação dos referidos documentos, já 

que comprovada a validade da citação, cujo AR foi remetido ao endereço 

correto da reclamada. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a alegação 

de nulidade da citação e do processo, determino o curso normal do feito. 

DETERMINO a expedição de alvará em nome do reclamante. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103416 Nr: 8468-23.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Felipe Giasson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mangui Industria e Comércio de Exportação de 

Madeiras LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Felipe Giasson - 

OAB:47960/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã OPara cumprimento da missiva DETERMINO o praceamento do 

bem penhorado nos autos.Nomeio a leiloeira oficial CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA ou outro indicado no edital, com captação de lances 

através do sítio eletrônico: www.balbinoleiloes.com.br, fone 

0800-707-9272. Determino o percentual mínimo para arrematação em 50% 

(cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do 

CPC), devendo este profissional designar também a data, horário se for o 

caso, constando estas informações no edital que será publicado em seu 

sítio eletrônico supracitado.Fixo, também, a contraprestação para o 

trabalho desenvolvido pelo Leiloeiro em 5% (cinco por cento), do valor da 

venda, não se incluindo no valor do lanço (art. 7º, da Resolução 236/2016 

- CNJ). Em caso de adjudicação, remição ou transação, fixo a comissão 

em 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, pelo executado.O 

primeiro e o segundo leilão não poderão ser realizados no mesmo dia. Não 

se apresentando licitantes, autorizo a venda direta do bem, pelo prazo de 
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90 (noventa) dias, a contar da data do segundo leilão, nas mesmas 

condições deste.Nos termos do art. 892 do CPC, defiro a possibilidade de 

pagamento do bem arrematado em até 10 (dez) prestações mensais e 

sucessivas, devendo a primeira parcela ser depositada no prazo máximo 

de 03 (três) dias a contar da arrematação, e as demais a cada 30 (trinta) 

dias.A Secretaria da Vara deverá providenciar, imediatamente após a 

designação das datas dos leilões, a notificação de todas as pessoas 

descritas no art. 889 do CPC.....CUMPRA-SE comunicando o juízo 

deprecante.Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 67726 Nr: 161-51.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Veloso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO VELOSO DE LIMA, Cpf: 

00555138917, Rg: 2013782-6, Filiação: Malvina Veloso de Lima, data de 

nascimento: 15/08/1952, brasileiro(a), natural de Coronel Vivida-PR, 

viuvo(a), pensionista/caseiro em fazenda. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas penas do art. 147 do Código Penal. Consta 

do incluso procedimento policial que, na data de 04 de dezembro de 2014, 

por volta das 12h30m, no estabelecimento comercial denominado 

“Sorveteria da Tia”, localizada na Avenida Rio Arinos, Centro, Município de 

Juara/MT, o acusado SEBASTIÃO VELOSO DE LIMA ameaçou a vítima 

NOEMIA GOMES FERRAZ YAMADA, por meio de gestos, de causar-lhe 

mal injusto e grave.

Despacho: Processo nº. 161-51.2015.811.0018Código: 67726Vistos em 

correição.Recebo a denúncia ofertada em desfavor Sebastião Veloso de 

Lima por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 

41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do 

mesmo diploma legal.Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, 

consigno que o procedimento será o comum e o rito, o sumário.Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 21 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 79517 Nr: 1777-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO DA SILVA, Cpf: 05523164151, Rg: 

1532899, Filiação: Hozana Maria Silva e Joao Amanso da Silva, data de 

nascimento: 02/07/1989, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

pintor/autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso nas sanções do art. 21 do Decreto 3.688/41 - 

Lei de Contravenções Penais; art. 147, caput, e art 329, ambos do Código 

Penal. Consta, ainda, do incluso Termo Circunstanciado que, nas mesmas 

circunstâncias acima dispostas, o denunciado JULIO DA SILVA opôs a 

execução de ato legal, de funcionários públicos, mediante violência, bem 

como os ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 21 de novembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69530 Nr: 1068-26.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Zanotto Lopes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 Vistos etc,

Recebo os recursos de refs. 98 e 101, nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Considerando que o Ministério Público já apresentou suas razões 

recursais, intime-se a defesa para apresentar contrarrazões.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118271 Nr: 6421-42.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidivaldo do Amaral Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o 

acusado CIDIVALDO DO AMARAL PEREIRA E NILSON MARTINS DA SILVA 

como incurso nas penas dos delitos descritos no art. 155, §6º c/c art. 71 

(06 vezes) do Código Penal e ABSOLVÊ-LO do crime de associação 

criminosa, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal. [...] Ante a 

ausência de quaisquer outras causas que possam influenciar no cômputo 

da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 07 

(sete) dias de reclusão e 199 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo 

vigente a época dos fatos.Considerando o patamar da pena e o fato de o 

réu ser reincidente, fixo o regime FECHADO, conforme o art. 33, §2º, 

alínea “b” do Código Penal. Deixo de condenar o acusado ao pagamento 
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de valor mínimo de indenização civil, uma vez que não houve instrução 

específica com a indicação de valores. [...] Deixo de aplicar o disposto no 

§2º do artigo 387 do Código de Processo Penal ao réu, pois o período em 

que esteve preso não é suficiente para progressão de regime.Incabível no 

caso dos autos, o instituto da conversão da pena em restritiva de direitos 

e a suspensão condicional da pena previstos nos artigos 44 e 77, inciso II, 

ambos do Código Penal, respectivamente, em razão da pena aplicada. 

Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa, intimando-se 

os acusados para o pagamento, em 20 (vinte) dias, após o trânsito em 

julgado desta decisão.[...]. Expeça-se guia de execução provisória. 

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; 

anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução 

Definitiva; baixe-se, após, o feito do relatório mensal à colenda 

Corregedoria Geral de Justiça e aguarde-se o comunicado do cumprimento 

da pena, quando então, arquive-se em definitivo.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33127 Nr: 839-76.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso de Souza Bravo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 AUTOS Nº 839-76.2009.811.0018 – Cód. 33127

Réu: Celso de Souza Bravo

Vistos etc,

Tendo em vista a apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público, 

dê-se vistas dos autos à defesa para apresentação de alegações finais.

Cumpra-se.

 Juara-MT, 12 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83569 Nr: 3887-96.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Oliveira, José Iloir Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro 

de 2018 às 14h00min. Intimem-se os acusados e as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Intime-se a 

defesa do acusado José Iloir Gomes da Silva.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001724-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO JACINTO PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTIAGO JANUNCIO OAB - PR57516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE OLIVEIRA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001724-37.2018.8.11.0025. AUTOR(A): YAGO 

JACINTO PARREIRA RÉU: ANDRE DE OLIVEIRA DIAS V I S T O S, 

Analisando o bojo dos autos, constato que foram requeridos os benefícios 

da justiça gratuita. Todavia, de elementar conhecimento que as petições 

iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos, pois a 

inicial sequer veio acompanhada de documento indicativo da situação de 

hipossuficiência alegada pela parte. Imperiosa, portanto, a emenda da 

inicial, nos termos do art. 321 do diploma processual, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos documento 

pertinente (contracheque, extrato bancário, declaração de IRPF, certidão 

negativa de bens imóveis, etc.) que comprove a condição de 

hipossuficiente afirmada na inicial, ou, no mesmo prazo, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001720-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GUIMARAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI-JUINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001720-97.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MARINALVA GUIMARAES DO NASCIMENTO REQUERIDO: PREVI-JUINA ´V 

I S T O S, Analisando o bojo dos autos, constato que foram requeridos os 

benefícios da justiça gratuita. Todavia, de elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos, pois a 

inicial sequer veio acompanhada de documento indicativo da situação de 

hipossuficiência alegada pela parte. Imperiosa, portanto, a emenda da 

inicial, nos termos do art. 321 do diploma processual, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos documento 

pertinente (contracheque, extrato bancário, declaração de IRPF, certidão 

negativa de bens imóveis, etc.) que comprove a condição de 

hipossuficiente afirmada na inicial, ou, no mesmo prazo, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000431-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REQUERIDO)

L. C. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. D. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000431-32.2018.8.11.0025. REQUERENTE: DARCY 

DA SILVA REQUERIDO: ROSIMEIRE DA SILVA, LUIZ CARLOS ROCHA V I S 

T O S, Cuida-se de ação de guarda c.c. busca e apreensão de menor 

verbalizada por Darcy da Silva em face de Rosimeire da Silva e Luiz 
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Carlos Rocha. Por meio da petição de ID. 12725097, a autora requereu a 

extinção do feito diante do desinteresse no prosseguimento da ação. Eis o 

relato do que importa. D E C I D O. Havendo pedido de desistência da ação 

pela autora, homologo por sentença a desistência formulada, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do 

feito. Isento de custas. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001663-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

MARILZA DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

HILTON CAMPOS (REQUERIDO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) DO MODULO 01,02,03. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI KELLER (REQUERENTE)

M. E. K. A. (REQUERENTE)

P. G. K. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AGUSTINI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS AGUSTINI (HERDEIRO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

MARLON JULIANO AGUSTINI (HERDEIRO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a Inventariante, através de seu Patrono, para manifestar acerca de 

todo o teor da Decisão identificação nº 16118849.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001351-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. C. G. (AUTOR(A))

C. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO(A))

ISABELLE PINTO ANTONELLO OAB - RS95490 (ADVOGADO(A))

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO(A))

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

CLAIR KEMER DE MELO OAB - SE514B (ADVOGADO(A))

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. P. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001351-40.2017.8.11.0025. AUTOR(A): MARIA 

LUIZA CAZUZA GOMES, CRISTIANE CAZUZA DOS SANTOS RÉU: 

DOMINGOS GOMES PEREIRA NETO V I S T O S, Designo o DIA 05 DE 

DEZEMBRO DE 2018, às 13h30min, para realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento. Expeça-se carta precatória para 

citação do requerido no endereço indicado pela autora no ID. 13321310. 

No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão de ID. 10683341. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000528-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte autora para retirar o Termo de Guarda 

Provisória e, após assinado, inserir no Sistema PJE, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000195-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000195-80.2018.8.11.0025. AUTOR(A): JULIANA 

GUSMAO DE SOUSA RÉU: ROMARIO PEDRO VENTURA V I S T O S, 

Cuida-se de ação de execução de alimentos verbalizada por Sophia 

Gusmão de Souza, representada por sua genitora Juliana Gusmão de 

Souza em face de Romário Pedro Ventura. Por meio da petição de ID. 

12925105, a exequente informou que os genitores voltaram a conviver 

maritalmente e requereu a extinção do feito diante do desinteresse no 

prosseguimento da ação. Eis o relato do que importa. D E C I D O. Havendo 

pedido de desistência da ação pela autora, homologo por sentença a 

desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse 

jurídico no prosseguimento do feito. A CNGC dispõe no art. 303, que para 

o arbitramento da verba honorífica deve ser levado em consideração o 

zelo profissional e a dificuldade da causa ou do ato processual. Na 

hipótese, o causídico atuou com sublimidade e as peças de sua lavra não 

exigiram esforço incomum, razão porque FIXO honorários advocatícios em 

02 (dois) URH’s ao defensor dativo Eugênio Barbosa de Queiroz, inscrito 

na OAB/MT n. 12.457, conforme tabela atual da OAB, expeça-se a 

certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ. Isento 

de custas. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001481-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (AUTOR(A))

L. D. S. R. (AUTOR(A))

L. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001481-30.2017.8.11.0025. AUTOR(A): LETICIA 

DA SILVA SAMPAIO, LUZIA DA SILVA ROSA, LUANA DA SILVA 

SAMPAIO RÉU: WILLGLEDSON APARECIDO SAMPAIO SILVA VISTOS, 

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Luana da Silva Sampaio e 

Letícia da Silva Sampaio, ambas representadas pela genitora Luzia da 

Silva em face de Willgledson Aparecido Sampaio Silva. Devidamente 
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citado, o devedor compareceu na secretaria e apresentou comprovante 

de pagamento da prestação alimentícia em atraso (ID.12838947) . As 

exequentes confirmaram o pagamento da verba alimentar e pugnaram pela 

extinção do feito, bem como requestaram a expedição de ofício ao 

empregador do executado para efetuar desconto em folha de pagamento 

referente a pensão alimentícia devida (ID. 12911961). Instado a se 

manifestar, o representante ministerial opinou pela extinção da ação em 

razão do pagamento da dívida alimentar. É o relato. Fundamento e decido. 

Diante da informação que o executado adimpliu integralmente o débito 

oriundo da presente execução, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido formulado pelas credoras, expeça-se ofício ao 

empregador para que proceda ao desconto da pensão alimentícia 

estipulada no acordo firmado entre as partes (ID. 11007998), a partir da 

primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do 

ofício, sob pena de crime de desobediência (CPC, art. 529). Antes de 

cumprir a determinação supra, intimem-se as exequentes para indicarem o 

local de trabalho do executado e endereço, no prazo de 5 dias. A CNGC 

dispõe no art. 303, que para o arbitramento da verba honorífica deve ser 

levado em consideração o zelo profissional e a dificuldade da causa ou do 

ato processual. Na hipótese, a causídica atuou com sublimidade e as 

peças de sua lavra não exigiram esforço incomum, razão porque FIXO 

honorários advocatícios em 03 (três) URH’s à defensora dativa Danieli 

Felber, inscrito na OAB/MT n. 10.623, conforme tabela atual da OAB, 

expeça-se a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas de estilo. Custas pelo Estado. 

P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000771-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000771-10.2017.8.11.0025. AUTOR(A): SANDRA 

ALVES DE SOUZA GUIMARAES RÉU: MOISES ROCHA GUIMARAES 

VISTOS, Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Priscila de 

Sousa Guimarães e Geiziane de Sousa Guimarães, ambas representadas 

pela genitora Sandra Alves de Sousa Dias em face de Moises Rocha 

Guimarães. Devidamente citado, o devedor informou nos autos o 

adimplemento da obrigação alimentar (ID.12099135) . As exequentes 

confirmaram o pagamento da verba alimentar e pugnaram pela extinção do 

feito (ID. 12790673). Instado a se manifestar, o representante ministerial 

não se opôs ao pedido. É o relato. Fundamento e decido. Diante da 

informação que o executado adimpliu integralmente o débito oriundo da 

presente execução, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. A CNGC 

dispõe no art. 303, que para o arbitramento da verba honorífica deve ser 

levado em consideração o zelo profissional e a dificuldade da causa ou do 

ato processual. Na hipótese, o causídico atuou com sublimidade e as 

peças de sua lavra não exigiram esforço incomum, razão porque FIXO 

honorários advocatícios em 03 (três) URH’s ao defensor dativo Eugênio 

Barbosa de Queiroz, inscrito na OAB/MT n. 12.457, conforme tabela atual 

da OAB, expeça-se a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas de estilo. Custas pelo Estado. 

P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGUES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001110-66.2017.8.11.0025. AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: JORGE DOMINGUES DA COSTA VISTOS, 

Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado 

resultados mais eficientes na localização de informações sobre o 

endereço atualizado das partes, determino que a diligência requerida pelo 

autor (ID. 12767826) seja realizada por meio de tais ferramentas. 

Restando infrutífiera a pesquisa acima, defiro, desde já, a remessa de 

ofício as empresas de telefonia OI, CLARO, VIVO e TIM para tentativa de 

localização do endereço do demandado. Se exitosa alguma das 

providências suso mencionadas, cite-se nos termos da decisão de 

ID.10053530. Caso contrário, intime-se o requerente para se manifestar, 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000694-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TEIXEIRA BAHIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000694-35.2016.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PEDRO TEIXEIRA BAHIA 

VISTOS, Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm 

apresentado resultados mais eficientes na localização de informações 

sobre o endereço atualizado das partes, determino que a diligência 

requerida pelo autor (ID. 13561418) seja realizada por meio de tais 

ferramentas. Se frutífera a providência, expeça-se mandado nos termos 

da decisão de ID. 4942965. Caso contrário, intime-se o requerente para se 

manifestar, no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROQUE JAIR PERIUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000664-63.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: RODRIGO 

TORRES ARAUJO OLIVEIRA, ROQUE JAIR PERIUS VISTOS, Considerando 

que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado resultados 

mais eficientes na localização de informações sobre o endereço 

atualizado das partes, determino que a diligência requerida pelo exequente 

(ID. 11781403) seja realizada por meio de tais ferramentas. Se frutífera a 

providência, cite-se. Caso contrário, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000452-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. M. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 498 de 818



DECISÃO Processo: 1000452-42.2017.8.11.0025. AUTOR(A): MANOEL 

ALEXANDRINO DA CRUZ FILHO RÉU: NAYARA CRISTINA MORAES DA 

CRUZ V I S T O S, Manifeste-se o autor sobre a certidão do meirinho de ID. 

9376967, no prazo de 15 dias. Indicado endereço atualizado da parte ré, 

encaminhe-se o feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. 

Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte 

requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se 

que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Caso não 

tenha condições financeiras de constituir defensor nos autos, a parte 

requerida deverá comparecer previamente na Diretoria do Foro desta 

Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória da sua 

hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de nomeação de 

Advogado (a) dativo em seu favor. Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC). Caso sejam alegadas na contestação as 

matérias elencadas no art. 350 do CPC, vistas ao autor para impugnação, 

no prazo de 15 dias. Após, dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000410-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAYANE DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERVAN BATISTA SIMAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000410-56.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

PATRICIA RAYANE DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: VANDERVAN 

BATISTA SIMAO VISTOS, Cuida-se de ação de regulamentação de guarda 

e visitas proposta por Patricia Rayane de Oliveira Campos em face de 

Vandervam Batista Simão. Conforme noticiado no termo de audiência de 

mediação (ID. 13786068), as partes firmaram acordo em relação ao objeto 

da presente ação. Instado a se manifestar, o representante ministerial não 

se opôs a homologação da avença. É o sucinto relatório. Decido. Havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para 

que produza os efeitos legais e de direito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-85.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DE SOUZA ANDRADE (AUTOR(A))

TATIANE MERCEDES BRUSECHK CARLOS (AUTOR(A))

SILVIO ROBERTO COURA JARDIM (AUTOR(A))

ELISANGELA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JUSSARA CILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANDRA LUSSE OAB - MT0017927A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000432-85.2016.8.11.0025. AUTOR(A): MARIA 

SUELI DE SOUZA ANDRADE, JUSSARA CILLA, TATIANE MERCEDES 

BRUSECHK CARLOS, SILVIO ROBERTO COURA JARDIM, ELISANGELA 

ALVES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE JUINA V I S T O S, Infere-se do 

documento de ID. 12556278, que o STJ declarou a competência da Justiça 

do Trabalho para processar e julgar a presente lide, razão porque 

DETERMINO remessa dos autos àquela Justiça Especializada Competente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000452-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000452-08.2018.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DENISVALDO 

RODRIGUES DA SILVA V I S T O S, Cuida-se de ação de busca e 

apreensão verbalizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em 

face de Denisvaldo Rodrigues da Silva. Por meio da petição de ID. 

14292244, o autor requereu a extinção do feito diante do desinteresse no 

prosseguimento da ação. Eis o relato do que importa. D E C I D O. Havendo 

pedido de desistência da ação pela autora, homologo por sentença a 

desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse 

jurídico no prosseguimento do feito. Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, já recolhidas. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER BATISTA DE OLIVEIRA OAB - SP286113 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000765-03.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: 

SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA 

EXECUTADO: B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

ME VISTOS, Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Sementes Gasparim, Produção Comércio Import e Export Ltda em face de 

B2S Com. de Prod. Agropecuários Ltda – ME. Por meio da manifestação de 

ID. 13827604, a exequente informou que o executado quitou o débito 

perseguido nos autos e requestou a extinção do feito. É o sucinto relato. 

Fundamento e decido. Diante da informação que o executado adimpliu 

integralmente o débito oriundo da presente execução, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento em favor do 

credor, conforme já determinado na decisão de ID. 13412015. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas de estilo. Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000765-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER BATISTA DE OLIVEIRA OAB - SP286113 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000765-03.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: 

SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA 

EXECUTADO: B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

ME VISTOS, Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Sementes Gasparim, Produção Comércio Import e Export Ltda em face de 

B2S Com. de Prod. Agropecuários Ltda – ME. Por meio da manifestação de 

ID. 13827604, a exequente informou que o executado quitou o débito 

perseguido nos autos e requestou a extinção do feito. É o sucinto relato. 

Fundamento e decido. Diante da informação que o executado adimpliu 

integralmente o débito oriundo da presente execução, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento em favor do 

credor, conforme já determinado na decisão de ID. 13412015. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas de estilo. Condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000251-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000251-50.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ROSA 

MARIA DINIZ NOVAES REQUERIDO: FERNANDO DAMASIO MACHADO V I 

S T O S, Cuida-se de ação de divórcio litigioso verbalizada por Rosa Maria 

Diniz Novaes Machado em face de Fernando Damásio Machado. Por meio 

da petição de ID. 11715377, a autora informou que realizou divórcio por 

meio de escritura pública e requereu a extinção do feito por perda do 

objeto. Eis o relato do que importa. D E C I D O. Em face do teor da 

manifestação autoral, que demonstra de modo indelével que a finalidade 

da presente lide foi alcançada na esfera administrativa e, tendo o feito 

atingido o fim colimado, a sua extinção é a solução de rigor. Relembre-se: 

interesse processual é expresso pelo binômio necessidade e adequação, 

e, nesse sentido, alcançada a finalidade e não mais persistente o 

interesse de agir, há de se extinguir a medida. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do 

feito. A CNGC dispõe no art. 303, que para o arbitramento da verba 

honorífica deve ser levado em consideração o zelo profissional e a 

dificuldade da causa ou do ato processual. Na hipótese, o causídico atuou 

com sublimidade e as peças de sua lavra não exigiram esforço incomum, 

razão porque FIXO honorários advocatícios em 03 (três) URH’s ao 

defensor dativo Eugênio Barbosa de Queiroz, inscrito na OAB/MT n. 

12.457, conforme tabela atual da OAB, expeça-se a certidão de 

honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ. Isento de custas. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000954-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000954-78.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

ANGELA MARIA SOUZA SANTOS REQUERIDO: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

COSTA V I S T O S, Cuida-se de ação de divórcio direto verbalizada por 

Ângela Maria Santos Oliveira Costa em face de José Carlos de Souza 

Costa. Por meio da petição de ID. 9279168, a autora informou que se 

reconciliou com o requerido e requestou a extinção do feito diante do 

desinteresse no prosseguimento da ação. Eis o relato do que importa. D E 

C I D O. Havendo pedido de desistência da ação pela autora, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídico no prosseguimento do feito. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. Isento de custas. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001543-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSSAMU EDUARDO ITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEBASTIÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

WILSON LOPES PESSOA (TESTEMUNHA)

CARLOS LUIZ DE SOUZA (TESTEMUNHA)

CLOVES TAVARES FALCAO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001543-36.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

OSSAMU EDUARDO ITO TERMO DE AUDIÊNCIA Aos trinta e um dias do 

mês de Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado 

de Mato Grosso, na sala de audiências, no edifício do Fórum, sob a 

direção do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito FABIO PETENGILL, às 

15h00min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos da Carta 

Precatória nº 1001543-36.2018.8.11.0025 – PJE. Presente ao ato, o 

promotor de justiça Dr. Marcelo Linhares Ferreira, e as testemunhas 

Wilson Lopes Pessoa, Cloves Tavares Falção e João Pereira dos Santos, 

as quais foram qualificados e inquiridos conforme mídia digital em anexo a 

este termo. Compareceram ainda os acadêmicos de direito Kayto 

Cesconeto Gava e Maxsuel Cosme Soares. As partes, procuradores e 

testemunhas presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam 

gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações 

processuais realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no 

termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. A seguir, o MM. Juiz deliberou: 

“Cumprido parcialmente o ato deprecado, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

para manifestação da parte interessada sobre as testemunhas não 

localizadas, grafando nossas homenagens. Procedam-se às baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h22min 

o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado 

pelos presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000223-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA TEREZINHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE TEREZINHA DE SOUZA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000223-48.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

OLINDINA TEREZINHA DE SOUZA REQUERIDO: ODETE TEREZINHA DE 

SOUZA V I S T O S, Cuida-se de ação para substituição de curador 

promovida por Olindina Terezinha de Souza em face de Odete Terezinha 

de Souza, aduzindo, em síntese, que a demandada é portadora de 

patologias psiquiátricas que ensejou sua interdição, sendo-lhe, à época, 

nomeada como curadora a sua genitora Sra. Terezinha Clara da 

Conceição que veio a falecer em 18.10.2015. Em razão do óbito da então 

curadora pugna pela nomeação de um novo para continuar regendo os 

atos e necessidades da vida civil da interditada. Recebida a inicial 

determinou-se a realização de estudo social com as partes, o qual 

apontou que a autora é quem de fato tem prestado os cuidados 

necessários à Sra. Odete, e que, não existem elementos de ordem 

psicossocial que desabonem o deferimento da inicial – ID. 13903540. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido – ID. 13940811. É o relato do que importa. Decido. Como se sabe, o 

instituto da curatela está intimamente ligado à capacidade plena dos 

indivíduos porquanto é destinada à proteção de pessoas que embora e, 

em tese, poderiam ser consideradas aptas a praticar por si sós os atos da 

vida civil sem a interferência de terceiras pessoas, por portarem ou 

sofrerem alguma limitação em particular encontram-se temporária ou 

permanentemente incapacitadas de gerir sozinhas a própria vida, 

tornando-se dependente do amparo - assistência ou representação - de 

outras pessoas, para que com o auxílio destas possam praticar atos da 

vida civil sem que esses atos sejam impregnados de vícios que afetem 

sua validade e eficácia perante terceiros e surtam efeitos no mundo 

jurídico. Na hipótese vertente, a interdita é pessoa portadora de doenças 

psiquiátricas e tinha como curadora a sua mãe Sra. Terezinha que faleceu 

no ano de 2015, e de lá em diante a autora passou a cuidá-la dispensando 

todo cuidado e atenção necessária para o seu bem estar. Deste modo, 

resta demonstrado nos autos que requerente reúne as condições 

necessárias para exercer tal mister e, assim sendo, e diante do parecer 

favorável do Parquet a substituição de curador se mostra imprescindível 

em razão do falecimento da antigo curadora. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e defiro a 

modificação de curador da interditada Sra. Odete Terezinha de Souza, 

removendo a antigo curadora, Sr. Terezinha Clara da Conceição, 

nomeando em substituição a Sra. Olindina Terezinha de Souza, que não 

poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer natureza pertencentes à interdita, sem autorização judicial. 

Advirto, ainda, que os valores recebidos de entidade previdenciária 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar 

da interdita. Expeça-se o respectivo termo de compromisso, constando as 

restrições acima mencionadas. Inscreva-se a presente decisão à margem 

do registro civil da interditada e publique-se na imprensa oficial (art. 755, 

§3º do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Sem custas e honorários, em virtude do disposto no 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. P.I.C. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000301-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. B. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000301-42.2018.8.11.0025. AUTOR(A): ANA 

PAULA BUGARI GONCALVES RÉU: ELISEU DA SILVA CORDEIRO V I S T O 

S, Considerando o trabalho desempenhado pela defensora dativa Marli 

Gaspari Câmara, inscrita na OAB/MT n. 18.769, FIXO em seu favor 03 

(três) URH’S a título de honorários dativos, conforme tabela atual da OAB. 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Após, ARQUIVE-SE o feito com as cautelas de estilo. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000535-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. S. C. (REQUERIDO)

F. D. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000535-58.2017.8.11.0025. REQUERENTE: MIRIAN 

PEREIRA SOUZA CIESLIK REQUERIDO: NITSAS LORRAINE SOUZA 

CIESLIK, FLAVIO DA SILVA PADILHA V I S T O S, Considerando o trabalho 

desempenhado pela defensora dativa Poliane de Brito Batista, inscrita na 

OAB/MT n. 21.950, FIXO em seu favor 04 (quatro) URH’S a título de 

honorários dativos, conforme tabela atual da OAB. EXPEÇA-SE a certidão 

de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ. Após, 

ARQUIVE-SE o feito com as cautelas de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000668-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000668-66.2018.8.11.0025. AUTOR(A): TATIANE 

GABRIELA DOS SANTOS RÉU: CLEITON FEITOSA GODOY V I S T O S, 

Cuida-se de ação declaratória de alienação parental com inversão da 

guarda de menor cumulada com alimentos verbalizada por Tatiane Gabriela 

dos Santos em face de Cleiton Feitosa Godoy. Por meio da decisão de ID. 

13357824, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e concedida à 

requerente o parcelamento das custas iniciais em seis prestações. A 

autora informou que convencionou com o requerido sobre a guarda da 

menor e requereu a extinção do feito, bem como a dispensa do pagamento 

das 5 parcelas restantes das custas processuais (ID. 13903962). Eis o 

relato do que importa. D E C I D O. Havendo pedido de desistência da ação 

pela autora, homologo por sentença a desistência formulada, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do 

feito. No que atine ao pedido de dispensa do pagamento das custas 

processuais, consoante previsão do art. 90 do CPC[1], quando for 

proferida sentença com fundamento em desistência, incumbe à parte 

desistente a liquidação das custas, razão porque INDEFIRO o pedido de 

desoneração do adimplemento das parcelas faltantes e, por 

consequência, defiro o pedido para expedição de nova guia de 

recolhimento da parcela 3, uma vez que se encontra vencida. Transitada 

em julgado e adimplidas as custas processuais, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] CPC, art. 90. Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o 

reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários 

será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual 

se desistiu. § 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto 

quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. § 3o Se a 

transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. § 4o Se o 

réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir 

integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos 

pela metade.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000756-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000756-41.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS REQUERIDO: JULIANA FIGUEIREDO 

BALTAZAR TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e quatro dias do mês de 

Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 13h:30min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1000756-41.2017.8.11.0025 – PJE. Presentes ao 

ato, o promotor de justiça Dr. Marcelo Linhares Ferreira, e o requerente Sr. 

Leandro Mario De Souza Dias, acompanhado por seu advogado 

constituído Dr. Lincoln Marcos De Oliveira, bem como a requerida Srª 

Juliana Figueiredo Baltazar, acompanhada por suas advogadas Drª 

Francimeyre Rubio Passos e Drª Ana Paula Sokolovicz da Costa. 

Compareceram ainda as testemunhas da parte autora: Rose Macedo 

Rodrigues, Cleonice Antunes Felisardo e João Batista Da Silva as quais 

foram qualificadas e inquiridas conforme mídia digital em anexo. As partes, 

procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas que os atos 

judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e 

manifestações processuais realizadas no ato) e os demais registrados, 

por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a 

visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada 

como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo 

dispensada a impressão e assinatura das partes e testemunhas nos 

termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos 

diretamente dos meios eletrônicos de consulta processual. A tentativa de 

acordo entre as partes restou infrutífera. A advogada da parte requerida 

formulou o pedido de prova emprestada relativa à ação de código n° 

80471, da 2° Vara. Em seguida, o M M Juiz deliberou: “ Rejeito o pedido de 

prova emprestara porque as ações pessoais em especial as relativas ao 

direito de família são processadas e orientadas pela clausulas geral 

“rébus Sic Stantibus “ não sendo relevante a definição do pedido de 

modificação da guarda aquilo que eventualmente tenha ocorrido e se 

passado em momento diferente do que ora se analisa, sendo curial 

constatar em estudo psicossocial acostado ao autos recentemente, assim 

como as próprias manifestações orais das partes em audiência revelam 

de forma segura que o estado de anim existente ao tempo da ação retro 

mencionada não corresponde a realidade atual. Sendo assim declaro 

encerrada a instrução processual, sob registro dos protesto da requerida 

contra o indeferimento da prova, com remissão memorial do autor no que 

tange ao pedido da inicial”. O representante do Ministério Público reiterou o 

parecer exarado nos autos, pela procedência parcial da ação. O MM. Juiz 

sentenciou de forma oral nos termos e fundamentos gravados em mídia 

digital de cuja a parte dispositiva restou assim exarada: “ Diante do 

exposto Julgo Procedente em Parte a pretensão inicial para modificar a 

guarda unilateral, para guarda compartilhada entre os genitores, fixando 

como o locus principal de moradia a residência da genitora, revogando as 

disposições de visitação estanque anteriormente definidas. Ante a 

sucumbência reciproca, fixo o dever de recolhimento das custas em 60 % 

pela requerida e 40% pelo autor , invertendo-se a fração ora fixada 

quanto ao direito a verba sucumbencial que fixo em R$ 2.500,00 , 

respeitando-se os eventuais deferimentos de justiça gratuita. Defiro 

porque preenchidos os requisitos a justiça gratuita suspendo a cobrança 

e custas nos termos do artigo os 98 do CPC. Cumpra-se”. Nada mais. 

Encerrou-se às 15h00min encerrasse o presente termo que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que saem intimados 

de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000756-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000756-41.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS REQUERIDO: JULIANA FIGUEIREDO 

BALTAZAR TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e quatro dias do mês de 

Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 13h:30min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1000756-41.2017.8.11.0025 – PJE. Presentes ao 

ato, o promotor de justiça Dr. Marcelo Linhares Ferreira, e o requerente Sr. 

Leandro Mario De Souza Dias, acompanhado por seu advogado 

constituído Dr. Lincoln Marcos De Oliveira, bem como a requerida Srª 

Juliana Figueiredo Baltazar, acompanhada por suas advogadas Drª 

Francimeyre Rubio Passos e Drª Ana Paula Sokolovicz da Costa. 

Compareceram ainda as testemunhas da parte autora: Rose Macedo 

Rodrigues, Cleonice Antunes Felisardo e João Batista Da Silva as quais 

foram qualificadas e inquiridas conforme mídia digital em anexo. As partes, 

procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas que os atos 

judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e 

manifestações processuais realizadas no ato) e os demais registrados, 

por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a 

visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada 

como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo 

dispensada a impressão e assinatura das partes e testemunhas nos 

termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos 

diretamente dos meios eletrônicos de consulta processual. A tentativa de 

acordo entre as partes restou infrutífera. A advogada da parte requerida 

formulou o pedido de prova emprestada relativa à ação de código n° 

80471, da 2° Vara. Em seguida, o M M Juiz deliberou: “ Rejeito o pedido de 

prova emprestara porque as ações pessoais em especial as relativas ao 

direito de família são processadas e orientadas pela clausulas geral 

“rébus Sic Stantibus “ não sendo relevante a definição do pedido de 

modificação da guarda aquilo que eventualmente tenha ocorrido e se 

passado em momento diferente do que ora se analisa, sendo curial 

constatar em estudo psicossocial acostado ao autos recentemente, assim 

como as próprias manifestações orais das partes em audiência revelam 

de forma segura que o estado de anim existente ao tempo da ação retro 

mencionada não corresponde a realidade atual. Sendo assim declaro 

encerrada a instrução processual, sob registro dos protesto da requerida 

contra o indeferimento da prova, com remissão memorial do autor no que 

tange ao pedido da inicial”. O representante do Ministério Público reiterou o 

parecer exarado nos autos, pela procedência parcial da ação. O MM. Juiz 

sentenciou de forma oral nos termos e fundamentos gravados em mídia 

digital de cuja a parte dispositiva restou assim exarada: “ Diante do 

exposto Julgo Procedente em Parte a pretensão inicial para modificar a 

guarda unilateral, para guarda compartilhada entre os genitores, fixando 

como o locus principal de moradia a residência da genitora, revogando as 

disposições de visitação estanque anteriormente definidas. Ante a 

sucumbência reciproca, fixo o dever de recolhimento das custas em 60 % 

pela requerida e 40% pelo autor , invertendo-se a fração ora fixada 

quanto ao direito a verba sucumbencial que fixo em R$ 2.500,00 , 

respeitando-se os eventuais deferimentos de justiça gratuita. Defiro 

porque preenchidos os requisitos a justiça gratuita suspendo a cobrança 

e custas nos termos do artigo os 98 do CPC. Cumpra-se”. Nada mais. 

Encerrou-se às 15h00min encerrasse o presente termo que, lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que saem intimados 

de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001381-75.2017.8.11.0025. AUTOR(A): JOSE DE 

QUEIROZ RÉU: ALEXANDRA ANDREZA MENALDI VISTOS, Cuida-se de 

ação revisional de visitas com pedido incidental de averiguação de 

alienação parental proposta por José de Queiroz em face de Alexandra 

Andreza Menaldi, na qual busca o demandante o direito de ver e estar com 

a filha Jhulya Loyza Menaldi de Queiroz. Relata o requerente que conviveu 

maritalmente com a requerida por cerca de quinze anos e dessa união 

nasceu a menor Jhulya que conta atualmente com 11 anos de idade. 

Afirma que em 19.10.2016 firmaram acordo junto ao CEJUSC, no qual ficou 

convencionado que a guarda da infante seria compartilhada e o 

requerente teria o direito de pegar a filha no domingo a noite e devolver à 

genitora na terça-feira de manhã na escola e a cada cinco semanas 

devolveria na quarta-feira, bem como foi estipulado pagamento de pensão 

alimentícia no valor de R$ 170,00. Relata que desde o mês de abril/2017 a 

demandada vem impedindo-o de pegar a filha e, por algumas vezes que a 

pegou, a requerida ligou e exigiu que a menor voltasse imediatamente para 

casa dela e, entre uma atitude e outra a genitora da menor vêm proibindo a 

convivência do autor com da filha. Em sede de tutela de urgência requer 

seja deferida a modificação do regime de visitas à infante para que sejam 

revisados os horários de visita anteriormente convencionados, 

autorização para poder falar com a filha por telefone todos os dias, que a 

genitora lhe avise quando a filha estiver doente e também quando for 

viajar com ela, quando cair feriado na segunda-feira possa buscar a filha 

na segunda e não domingo e devolvê-la da quinta-feira de manhã, 

porquanto trabalha o dia inteiro nos feriados. A inicial foi recebida sendo 

determinada a designação de audiência de mediação pelo CEJUSC, citação 

da parte ré e realização de estudo psicossocial para posterior análise do 

pedido de tutela de urgência – ID. 10902411. O estudo multidisciplinar 

apontou que o fim do relacionamento das partes foi conflituoso e, estes 

conflitos incidem na atual dinâmica entre os envolvidos, na medida que o 

ex-casal alimenta discussões que refletem diretamente nos 

comportamentos e sentimentos da criança, que apresenta acentuada 

tristeza e mágoa frente as situações presenciadas e vivenciadas. 

Destacou-se, ao final, que a infante manifesta desejo de ampliar sua 

aproximação com o pai, bem como que o grupo familiar seja encaminhado 

aos serviços que auxiliem na condução da superação do atual quadro 

vivenciado por todos – ID. 11629905. Realizada a 1ª sessão de mediação 

as partes optaram por reagendar a audiência (ID. 11713377) e na 2ª 

sessão a requerida não compareceu (ID. 12328582). Contestação 

acostada no ID. 11937066. Vieram-se os autos. É breve o relato. Decido. 

Posta a questão, passo à análise do pedido de tutela de urgência. De 

plano, insta consignar que o direito de visitas é um direito/dever de ambos 

os genitores, inclusive resguardado pela Carta Magna brasileira (art. 226 e 

ss) e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (art. 19 à 21). A visitação, 

de fato, materializa o direito da menor de conviver com ambos os 

genitores, assegurando o alargamento de um vínculo afetivo saudável 

entre pais e filhos. No caso dos autos, a alteração do regime de visitação, 

objetivando restringir a convivência paterno-filial, deve se atentar 

primordialmente aos interesses da criança, que devem prevalecer sobre 

os dos genitores, porquanto o contato com os pais e familiares é direito 

fundamental e essencial ao desenvolvimento e formação da infante, 

evitando-se, assim, quaisquer sequelas emocionais e/ou psíquicas. 

Levando-se em consideração a relação familiar existente entre as partes, 

conclusão prematura seria no sentido de que a alteração do regime de 

visitas fixado anteriormente se mostraria congruente com o interesse da 

infante, na medida em que a alegada intranquilidade da requerida com 

relação ao requerente, fundada na ideia de que o autor denegria a imagem 

do padrasto e dela, e que, isso estaria prejudicando o relacionamento 

intrafamiliar sendo necessário a menor ter acompanhamento psicológico, 

não possui o condão de afastar o direito de convivência entre o genitor e 

a infante. Ademais, estando comprovada a condição de guardião legal da 

menor, já que a guarda é compartilhada, há que se reconhecer que a 

requerida possui outros instrumentos legais para exercer seus direitos, 

que não impliquem em restringir o direito constitucional de convivência do 

requerente e com a infante. Nesses moldes, visando resguardar os 

interesses da menor DEFIRO o pedido de tutela urgência para conceder ao 

autor o direito de ver e estar com a filha Jhulya na forma convencionada 

anteriormente, conforme termo de mediação de ID. 10698631, ressalto que 

os demais pedidos feitos em sede de tutela guardam relação com o mérito, 

razão porque deixo para apreciá-los em momento oportuno. Saliento, 

outrossim, que, em caso de eventual alteração no contexto fático ou 

jurídico apresentado, a questão relativa ao exercício do direito de visitas 

poderá ser objeto de nova apreciação pelo judiciário. Dê-se vistas dos 

autos ao autor para, querendo, impugnar a contestação, prazo de 10 dias, 

conforme determina o artigo 327 do mesmo Código. Empós, manifeste-se o 

Parquet. Em tempo, diante da renúncia do advogado nomeado (ID. 

15262495), nomeio para patrocinar a defesa do autor a advogada Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT n. 24863/O, que deverá ser 

intimada para tomar ciência da presente nomeação, bem como cadastrada 

no ambiente PJe. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001381-75.2017.8.11.0025. AUTOR(A): JOSE DE 

QUEIROZ RÉU: ALEXANDRA ANDREZA MENALDI VISTOS, Cuida-se de 

ação revisional de visitas com pedido incidental de averiguação de 

alienação parental proposta por José de Queiroz em face de Alexandra 

Andreza Menaldi, na qual busca o demandante o direito de ver e estar com 

a filha Jhulya Loyza Menaldi de Queiroz. Relata o requerente que conviveu 

maritalmente com a requerida por cerca de quinze anos e dessa união 

nasceu a menor Jhulya que conta atualmente com 11 anos de idade. 

Afirma que em 19.10.2016 firmaram acordo junto ao CEJUSC, no qual ficou 

convencionado que a guarda da infante seria compartilhada e o 

requerente teria o direito de pegar a filha no domingo a noite e devolver à 

genitora na terça-feira de manhã na escola e a cada cinco semanas 

devolveria na quarta-feira, bem como foi estipulado pagamento de pensão 

alimentícia no valor de R$ 170,00. Relata que desde o mês de abril/2017 a 

demandada vem impedindo-o de pegar a filha e, por algumas vezes que a 

pegou, a requerida ligou e exigiu que a menor voltasse imediatamente para 

casa dela e, entre uma atitude e outra a genitora da menor vêm proibindo a 

convivência do autor com da filha. Em sede de tutela de urgência requer 

seja deferida a modificação do regime de visitas à infante para que sejam 

revisados os horários de visita anteriormente convencionados, 

autorização para poder falar com a filha por telefone todos os dias, que a 

genitora lhe avise quando a filha estiver doente e também quando for 

viajar com ela, quando cair feriado na segunda-feira possa buscar a filha 

na segunda e não domingo e devolvê-la da quinta-feira de manhã, 

porquanto trabalha o dia inteiro nos feriados. A inicial foi recebida sendo 

determinada a designação de audiência de mediação pelo CEJUSC, citação 

da parte ré e realização de estudo psicossocial para posterior análise do 

pedido de tutela de urgência – ID. 10902411. O estudo multidisciplinar 

apontou que o fim do relacionamento das partes foi conflituoso e, estes 

conflitos incidem na atual dinâmica entre os envolvidos, na medida que o 

ex-casal alimenta discussões que refletem diretamente nos 

comportamentos e sentimentos da criança, que apresenta acentuada 

tristeza e mágoa frente as situações presenciadas e vivenciadas. 
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Destacou-se, ao final, que a infante manifesta desejo de ampliar sua 

aproximação com o pai, bem como que o grupo familiar seja encaminhado 

aos serviços que auxiliem na condução da superação do atual quadro 

vivenciado por todos – ID. 11629905. Realizada a 1ª sessão de mediação 

as partes optaram por reagendar a audiência (ID. 11713377) e na 2ª 

sessão a requerida não compareceu (ID. 12328582). Contestação 

acostada no ID. 11937066. Vieram-se os autos. É breve o relato. Decido. 

Posta a questão, passo à análise do pedido de tutela de urgência. De 

plano, insta consignar que o direito de visitas é um direito/dever de ambos 

os genitores, inclusive resguardado pela Carta Magna brasileira (art. 226 e 

ss) e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (art. 19 à 21). A visitação, 

de fato, materializa o direito da menor de conviver com ambos os 

genitores, assegurando o alargamento de um vínculo afetivo saudável 

entre pais e filhos. No caso dos autos, a alteração do regime de visitação, 

objetivando restringir a convivência paterno-filial, deve se atentar 

primordialmente aos interesses da criança, que devem prevalecer sobre 

os dos genitores, porquanto o contato com os pais e familiares é direito 

fundamental e essencial ao desenvolvimento e formação da infante, 

evitando-se, assim, quaisquer sequelas emocionais e/ou psíquicas. 

Levando-se em consideração a relação familiar existente entre as partes, 

conclusão prematura seria no sentido de que a alteração do regime de 

visitas fixado anteriormente se mostraria congruente com o interesse da 

infante, na medida em que a alegada intranquilidade da requerida com 

relação ao requerente, fundada na ideia de que o autor denegria a imagem 

do padrasto e dela, e que, isso estaria prejudicando o relacionamento 

intrafamiliar sendo necessário a menor ter acompanhamento psicológico, 

não possui o condão de afastar o direito de convivência entre o genitor e 

a infante. Ademais, estando comprovada a condição de guardião legal da 

menor, já que a guarda é compartilhada, há que se reconhecer que a 

requerida possui outros instrumentos legais para exercer seus direitos, 

que não impliquem em restringir o direito constitucional de convivência do 

requerente e com a infante. Nesses moldes, visando resguardar os 

interesses da menor DEFIRO o pedido de tutela urgência para conceder ao 

autor o direito de ver e estar com a filha Jhulya na forma convencionada 

anteriormente, conforme termo de mediação de ID. 10698631, ressalto que 

os demais pedidos feitos em sede de tutela guardam relação com o mérito, 

razão porque deixo para apreciá-los em momento oportuno. Saliento, 

outrossim, que, em caso de eventual alteração no contexto fático ou 

jurídico apresentado, a questão relativa ao exercício do direito de visitas 

poderá ser objeto de nova apreciação pelo judiciário. Dê-se vistas dos 

autos ao autor para, querendo, impugnar a contestação, prazo de 10 dias, 

conforme determina o artigo 327 do mesmo Código. Empós, manifeste-se o 

Parquet. Em tempo, diante da renúncia do advogado nomeado (ID. 

15262495), nomeio para patrocinar a defesa do autor a advogada Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT n. 24863/O, que deverá ser 

intimada para tomar ciência da presente nomeação, bem como cadastrada 

no ambiente PJe. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-31.2018.8.11.0025
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000541-31.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: 

CRISLAINE RIBEIRO BARCELO EXECUTADO: EDINEI ALVES DA SILVA 

VISTOS, Cuida-se de cumprimento de sentença, objetando a execução 

dos alimentos em atraso. Por meio da decisão de ID. 13007111, foi 

determinada a emenda da inicial para exequente readequar os pedidos ao 

rito condizente com a pretensão inicial, apresentar demonstrativo do débito 

e juntar a sentença homologatória do acordo firmado entre partes. Por sua 

vez, a credora emendou a inicial nos termos da decisão supramencionada, 

no entanto, deixou de juntar a sentença homologatória do acordo. Assim 

sendo, intime-se novamente a exequente para que traga aos autos, no 

prazo de 15 dias, a sentença homologatória da avença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000443-80.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ANAIR 

ROSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

VISTOS, “Assim sendo, com espeque no art. 487, I do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para rejeitar os pedidos de 

exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de restrição ao 

crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e validado pelo 

ordenamento jurídico. Por entender robustamente caracterizado o abuso 

do direito de ação, seja pela repetição da mesma demanda contra vários 

réus, seja pelo manejo de ação repetitiva apresentada de modo formulário 

e padronizado, caracterizando o concílio entre advogado e cliente para 

proposituras de demandas em massa, condeno o autor e seu patrono pela 

multa a que alude o NCPC, ante o reconhecimento da litigância de ma-fé, 

nos termos do art. 80, I e III do CPC, fixando a multa pelo agir como 

improbus litigator, no percentual de 5% sobre o proveito econômico que se 

buscava alcançar com a ação. Registre-se que a responsabilidade 

solidária do escritório de advocacia que patrocinou a causa é hialina, a 

uma porque inexiste norma a blindar o advogado das responsabilidades 

processuais decorrentes da litigância abusiva, e a duas porque o 

demandismo inconsequente e exagerado está suficientemente 

demonstrado nos autos, por tudo o que foi detalhadamente exposto. Colho 

da jurisprudência carioca: “Impõe-se, contudo, em vista do que se apurou, 

a imposição de solidariedade ao causídico. A banalização do acesso à 

Justiça deve ser enfrentada porque constitui abuso do exercício do direito 

de ação e amesquinha o poder do Estado-Juiz. Ademais, os profissionais 

da advocacia estão sujeitos aos preceitos do Código de Ética da OAB, que 

estabelece regras deontológicas fundamentais atinentes ao exercício 

profissional. (…) Insta observar que o advogado pode ser 

responsabilizado por litigância de má-fé solidária, quando restar patente 

afronta aos princípios da eticidade e da probidade processual, exarados 

no artigo 14, do diploma processual civil, os quais se desdobram, segundo 

ALCIDES DE MENDONÇA LIMA citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE 

ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da 

verdade (art. 14, I); no dever de lealdade e boa-fé, que pode estar contido 

naquele, sendo tomado em sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de 

atuar rigorosamente dentro do que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) 

Verifica-se que a conduta do autor e de seu patrono viola o dever de 

proceder com lealdade e boa-fé e de veracidade das partes em juízo, na 

dicção do art. 14 do CPC e atrai a responsabilidade por dano processual 

previsto no art. 17 do CPC. Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do 

CPC, para que seja a prática desestimulada e assim evitada a sua 

reiteração. A doutrina é firme e rigorosa em relação ao dever de lealdade 

processual, como decorrência do princípio básico de boa-fé como regra 

de comportamento da parte em juízo, porque o processo antes de tudo 

atende a um fim ético. É de se reconhecer a prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Portanto, conheço do recurso inominado e nego 

provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, 

condenando a parte autora e seu patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela 

litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00, estendendo a solidariedade às 

penas da r. sentença recorrida. Custas pelo recorrente e honorários deste 

recurso fixados em 10% sobre o valor da causa”(Turma Recursal do 

Juizado Especial Cível do Estado do Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 

0004437-95-95.2013.8.19.0205). Condeno, ademais, o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, 

do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 
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Às providências". Juína, 20 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000443-80.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ANAIR 

ROSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

VISTOS, “Assim sendo, com espeque no art. 487, I do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para rejeitar os pedidos de 

exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de restrição ao 

crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e validado pelo 

ordenamento jurídico. Por entender robustamente caracterizado o abuso 

do direito de ação, seja pela repetição da mesma demanda contra vários 

réus, seja pelo manejo de ação repetitiva apresentada de modo formulário 

e padronizado, caracterizando o concílio entre advogado e cliente para 

proposituras de demandas em massa, condeno o autor e seu patrono pela 

multa a que alude o NCPC, ante o reconhecimento da litigância de ma-fé, 

nos termos do art. 80, I e III do CPC, fixando a multa pelo agir como 

improbus litigator, no percentual de 5% sobre o proveito econômico que se 

buscava alcançar com a ação. Registre-se que a responsabilidade 

solidária do escritório de advocacia que patrocinou a causa é hialina, a 

uma porque inexiste norma a blindar o advogado das responsabilidades 

processuais decorrentes da litigância abusiva, e a duas porque o 

demandismo inconsequente e exagerado está suficientemente 

demonstrado nos autos, por tudo o que foi detalhadamente exposto. Colho 

da jurisprudência carioca: “Impõe-se, contudo, em vista do que se apurou, 

a imposição de solidariedade ao causídico. A banalização do acesso à 

Justiça deve ser enfrentada porque constitui abuso do exercício do direito 

de ação e amesquinha o poder do Estado-Juiz. Ademais, os profissionais 

da advocacia estão sujeitos aos preceitos do Código de Ética da OAB, que 

estabelece regras deontológicas fundamentais atinentes ao exercício 

profissional. (…) Insta observar que o advogado pode ser 

responsabilizado por litigância de má-fé solidária, quando restar patente 

afronta aos princípios da eticidade e da probidade processual, exarados 

no artigo 14, do diploma processual civil, os quais se desdobram, segundo 

ALCIDES DE MENDONÇA LIMA citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE 

ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da 

verdade (art. 14, I); no dever de lealdade e boa-fé, que pode estar contido 

naquele, sendo tomado em sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de 

atuar rigorosamente dentro do que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) 

Verifica-se que a conduta do autor e de seu patrono viola o dever de 

proceder com lealdade e boa-fé e de veracidade das partes em juízo, na 

dicção do art. 14 do CPC e atrai a responsabilidade por dano processual 

previsto no art. 17 do CPC. Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do 

CPC, para que seja a prática desestimulada e assim evitada a sua 

reiteração. A doutrina é firme e rigorosa em relação ao dever de lealdade 

processual, como decorrência do princípio básico de boa-fé como regra 

de comportamento da parte em juízo, porque o processo antes de tudo 

atende a um fim ético. É de se reconhecer a prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Portanto, conheço do recurso inominado e nego 

provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, 

condenando a parte autora e seu patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela 

litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00, estendendo a solidariedade às 

penas da r. sentença recorrida. Custas pelo recorrente e honorários deste 

recurso fixados em 10% sobre o valor da causa”(Turma Recursal do 

Juizado Especial Cível do Estado do Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 

0004437-95-95.2013.8.19.0205). Condeno, ademais, o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, 

do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Às providências". Juína, 20 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001531-56.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001531-56.2017.8.11.0025. AUTOR(A): JUMAR 

LOPES DOS SANTOS RÉU: MONICA CIGERZA DE SOUZA VISTOS, 

Cuida-se de oferta de alimentos proposta por Jumar Lopes dos Santos em 

favor da sua filha Heloisa Cigerza Lopes representada pela genitora 

Monica Cigerza de Souza. Conforme noticiado no termo de audiência de 

mediação de ID. 12112399, as partes firmaram acordo em relação ao 

objeto da presente ação. Instado a se manifestar, o representante 

ministerial opinou pela homologação da avença. É o sucinto relatório. 

Decido. Havendo composição amigável, a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e de direito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P. 

I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81990 Nr: 1755-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANE MARISA BIANCHI, HADRIEL DA SILVA 

BIZARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) 

MÓDULO 01. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56609 Nr: 2890-05.2010.811.0025

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM PREÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:34495

 DECISÃO FL. 157: "V I S T O S, Indefiro o pedido de suspensão dos autos 
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formulado à fl. 156, porquanto inaplicável na hipótese versanda. Doutro 

vértice, considerando que a sentença de fls. 130/134 transitou em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100313 Nr: 1611-42.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBT, MET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 DESPACHO FL. 194: "V I S T O S, Diante do decurso do prazo para o 

executado impugnar a penhora de fl. 188, DEFIRO o pedido de fl. 191, 

expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado via BACENJUD, 

observando-se os dados bancários informados pela exequente. Na 

sequência, intime-se a credora para apresentar cálculo atualizado do 

débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121955 Nr: 2601-62.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA, 

KLEBER ALEX CANTELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOPP CONSTRUTORA LTDA ME, VALDEMAR 

KOPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:11371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 DESPACHO FL. 127: "VISTOS, Manifesta-se a exequente pugnando pelo 

levantamento dos valores depositados em Juízo ás fls. 108, diante do 

acordo firmado entre ás partes (fls. 120/124), considerando tais 

informações, defiro o pedido pleiteado pela exequente, proceda-se a 

secretaria o levantamento dos valores, em favor do polo ativo da 

demanda, nos dados bancários de fls. 123, item 11."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93936 Nr: 2125-29.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GASPARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS PELO JUÍZO DEPRECADO À FL. 81.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 127765 Nr: 1095-17.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLC, TYC, VLNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - OAB:16616-B/PA

 SENTENÇA FLS. 134/136: "VISTOS, Cuida-se de ação revisional de 

alimentos proposta por Leonir Costa em face de Thainá Luana Costa e 

Thais Yohana Costa representadas pela genitora Vera Lucia Nogueira, na 

qual busca reduzir o encargo alimentar para ½ (meio) salário mínimo para 

cada filha e pagamento de 50% das despesas extraordinárias, sob o 

argumento que houve alteração da sua situação econômica e familiar. [...] 

Em suma, os elementos probatórios constantes dos autos permitem 

concluir que houve alteração relevante na situação econômica do 

alimentante, de modo que o pagamento dos alimentos anteriormente 

estipulados mostra-se, agora, excessivo. Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, reduzir a pensão 

alimentícia devida às requeridas para 70% do salário mínimo vigente, para 

cada uma das filhas, o que corresponde atualmente a quantia de R$ 

1.335,60 e para 50% (cinquenta por cento) as despesas extras. Sem 

custas, já que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97876 Nr: 6346-55.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO L. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO L. FERREIRA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de FRANCISCO L. FERREIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7354/2010, 28732/2011, 

29361/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/11/2010

 - Valor Total: R$ 1.002,18 - Valor Atualizado: R$ 1.002,18 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 6346-55.2013.811.0025 (Código: 

97876)Exequente: Município de Juína – MT Executado: Francisco L. 

Ferreira VISTOS, Requer o exequente a citação editalícia do devedor, não 

localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de informações 

pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade processual, 

o que já é o bastante para se concluir que a demandada realmente está 

em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o requerimento de 

citação ficta, determinando que se expeça o necessário para cumprimento 

do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° da Lei de 

Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de resposta, não 

havendo manifestação do executado, desde já, em respeito ao artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Dariane Agostinho– 

OAB/MT20.322/O, advogada militante nesta Comarca, para que assuma o 

patrocínio da causa, devendo ser intimada, independente de novo 

despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo o 

montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 22 

de Outubro 2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 14 de novembro de 2018
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Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115819 Nr: 6949-60.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA SUZANA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMA SUZANA SOARES, Cpf: 

02468109120, Rg: 415218, brasileiro(a), casado(a), venderora. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de VILMA SUZANA SOARES, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6073/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 1.374,54 - Valor Atualizado: R$ 1.374,54 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112778 Nr: 4074-20.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, Cpf: 

93372230825, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/11/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4260/2015, 4261/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 232,93 - Valor Atualizado: R$ 232,93 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115048 Nr: 6190-96.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA LOURDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁTIMA LOURDES DOS SANTOS, Cpf: 

01135983194, Rg: 1718463-0, Filiação: Adão Cordeiro dos Santos e Ana 

de Lourdes dos Santos, data de nascimento: 01/02/1980, brasileiro(a), 

natural de Matelândia-PR, convivente, do lar, Telefone 8439-3905. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de FÁTIMA LOURDES DOS SANTOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1641/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 76,01 - Valor Atualizado: R$ 76,01 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: 1ª VaraVistos etc.1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem): I – Citação do Devedor, pelas sucessivas 

modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80; II – Penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito 

ou fiança; III – Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se 

ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 

14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e V – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados. 2. Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis. 3. O Executado será citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado 

o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80): I – A citação será feita pelo 

correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma; II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III – Se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por Edital; IV – 

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. 4. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora 

poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80). 5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF). 6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.7. Desde já, conforme dispõe o 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, consigno que fica 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as citações, intimações e 

penhoras no período de férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido, independente de autorização judicial. 8. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.9. Às providências.Juína/MT, 28 de 

maio de 2016. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 10 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113276 Nr: 4532-37.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO FERREIRA ALVES, Cpf: 

48795895191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de FRANCISCO FERREIRA ALVES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2528/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 211,45 - Valor Atualizado: R$ 211,45 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 10 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114836 Nr: 5987-37.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRENE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 48802441120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de IRENE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6243/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 53,18 - Valor Atualizado: R$ 53,18 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 
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da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 10 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115643 Nr: 6784-13.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JUINA, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAZ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO PAZ BARRETO, Cpf: 

98465350159, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE JUINA e HERMES LOURENÇO BERGAMIM em face de 

SERGIO PAZ BARRETO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5476/2015, 5477/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 195,43 - Valor Atualizado: R$ 195,43 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94296 Nr: 2503-82.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER BATISTA RIBEIRO DE CASTRO, 

Cpf: 70119775115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de CLEBER 

BATISTA RIBEIRO DE CASTRO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7622/2009, 13184/2010, 31901/2011, 31902/2011 (MAIS 1 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 1.059,49 - Valor Atualizado: R$ 1.059,49 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.
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Juína, 10 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115280 Nr: 6422-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUEL FERREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZAQUEL FERREIRA DA SILVA - ME, 

CNPJ: 11576632000114. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de IZAQUEL FERREIRA DA SILVA - ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA DE 

FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 571/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 484,13 - Valor Atualizado: R$ 484,13 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121548 Nr: 2340-97.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SANTOS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO SANTOS SENA, Cpf: 

92507891149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de SEBASTIÃO SANTOS SENA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12136/2009, 11652/2010, 

29729/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 520,54 - Valor Atualizado: R$ 520,54 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114555 Nr: 5708-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JUINA, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI HERMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONI HERMES, Rg: 842.956, Filiação: 

Alfredo Hermes e Maria Hermes, data de nascimento: 17/11/1949, 

brasileiro(a), natural de S. Carlos-SC, casado(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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MUNICIPIO DE JUINA e HERMES LOURENÇO BERGAMIM em face de LEONI 

HERMES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7298/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 3/11/2011

 - Valor Total: R$ 1.047,67 - Valor Atualizado: R$ 1.047,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 10 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97970 Nr: 6432-26.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRA MEDRADO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISSANDRA MEDRADO MARQUES, Cpf: 

93538766134, Rg: 1.386.584-6, Filiação: Antonio Carlos de Andrade 

Marques e Cleonice Medrado Marques, data de nascimento: 20/02/1978, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 

99240-2970. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ELISSANDRA MEDRADO MARQUES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ALVARA DE LOCALIZAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 27942/211, 6965/5010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/11/2010

 - Valor Total: R$ 1.574,46 - Valor Atualizado: R$ 1.574,46 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113212 Nr: 4469-12.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DIAS PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE DIAS PEREIRA JUNIOR, Cpf: 

83283137153, Rg: 09406980, brasileiro(a), casado(a), técnico em 

informática. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de JORGE 

DIAS PEREIRA JUNIOR, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2033/2015, 2034/2015, 2035/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 284,09 - Valor Atualizado: R$ 284,09 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 
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expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113113 Nr: 4370-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO LOUBER, Cpf: 42748372972, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOÃO LOUBER, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1323/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 347,40 - Valor Atualizado: R$ 347,40 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121561 Nr: 2353-96.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. V. SANTOS & RODRIGUES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. R. V. SANTOS & RODRIGUES LTDA - 

ME, CNPJ: 10197777000141. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de C. R. V. SANTOS & RODRIGUES LTDA 

- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA DE 

FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6897/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 617,63 - Valor Atualizado: R$ 617,63 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115414 Nr: 6555-53.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROGRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO ROGRIGUES DE LIMA, Cpf: 

90410858153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOAO ROGRIGUES DE LIMA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1486/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 22,71 - Valor Atualizado: R$ 22,71 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116320 Nr: 7442-37.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA, Cpf: 

15640728191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4827/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 84,65 - Valor Atualizado: R$ 84,65 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113249 Nr: 4505-54.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMILIANO ALVES BATISTA, Cpf: 

09382623868, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de EMILIANO 

ALVES BATISTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 684/2015, 

685/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 1.971,53 - Valor Atualizado: R$ 1.971,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 
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julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 10 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114837 Nr: 5988-22.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDA RODRIGUES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRANILDA RODRIGUES SILVEIRA, Cpf: 

46876715191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de IRANILDA RODRIGUES SILVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6241/2015, 6242/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 225,80 - Valor Atualizado: R$ 225,80 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114170 Nr: 5350-86.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA MARTA DA SILVA, Cpf: 

77124650100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de MARIA MARTA DA SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7149/2015, 7150/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 274,47 - Valor Atualizado: R$ 274,47 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112855 Nr: 4149-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS, Cpf: 

45989796153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3053/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 165,57 - Valor Atualizado: R$ 165,57 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114395 Nr: 5570-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS MORAIS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VINICIUS MORAIS SANTANA, Cpf: 

94005508120, brasileiro(a), sem mais dados de identificação. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de VINICIUS MORAIS SANTANA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA DE 

FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6125/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 293,34 - Valor Atualizado: R$ 293,34 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98012 Nr: 6473-90.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUT HELIWICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELMUT HELIWICH, Cpf: 16183673153, 

brasileiro(a), sem mais dados. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de HELMUT HELIWICH, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 32388/2011, 28355/2012, 28425/2012, 

29714/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 3.806,27 - Valor Atualizado: R$ 3.806,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 
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intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116976 Nr: 8084-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDENOR DINIZ, Cpf: 17709636187, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de VALDENOR DINIZ, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6825/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 129,66 - Valor Atualizado: R$ 129,66 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115467 Nr: 6608-34.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DE SOUZA, Cpf: 

37931385187, Rg: 38825, brasileiro(a), casado(a), trabalhador rural, 

Telefone 66 35241017. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOÃO BATISTA DE SOUZA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA DE 

TAXISTA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

892/2015, 893/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 277,20 - Valor Atualizado: R$ 277,20 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114641 Nr: 5794-22.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JUINA, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO MAIA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABILIO MAIA LINO, Cpf: 45953511191, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE JUINA e HERMES LOURENÇO BERGAMIM em face de ABILIO 

MAIA LINO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 297/2015, 

298/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 194,14 - Valor Atualizado: R$ 194,14 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 10 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113355 Nr: 4611-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINA ROSA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURELINA ROSA NOGUEIRA, Cpf: 

31850944172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de AURELINA ROSA NOGUEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5013/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 437,07 - Valor Atualizado: R$ 437,07 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116970 Nr: 8078-03.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DA SILVA BRASSAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEIR DA SILVA BRASSAROTO, Cpf: 

48366382168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de VALDEIR DA SILVA BRASSAROTO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7218/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 452,70 - Valor Atualizado: R$ 452,70 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 
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Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115489 Nr: 6630-92.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BALDEGA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILSON BALDEGA BUENO, Cpf: 

16449351802, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de NILSON BALDEGA BUENO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6369/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 148,51 - Valor Atualizado: R$ 148,51 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117480 Nr: 8587-31.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NARCISO ALVES LOPES, Cpf: 

93371640191, Rg: 1070418-3, Filiação: Antonio Lopes da Silva e Orlandina 

Alves Lopes, data de nascimento: 19/09/1973, brasileiro(a), natural de 

Jandaia-GO, convivente, serviços gerais, Telefone 66 9628 4134. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de NARCISO ALVES LOPES, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7102/2015, 7103/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 210,02 - Valor Atualizado: R$ 210,02 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87114 Nr: 1081-09.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO ALVES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURELIANO ALVES MACEDO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/03/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AURELIANO ALVES MACEDO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2574/2008, 2588/2008, 9020/2009, 9386/2009 (MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2008

 - Valor Total: R$ 1.410,74 - Valor Atualizado: R$ 1.410,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115617 Nr: 6758-15.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA ELIAS BENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEUSA ELIAS BENTOS, Cpf: 

39595773115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de NEUSA ELIAS BENTOS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6316/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 87,15 - Valor Atualizado: R$ 87,15 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS.A citação por edital deve ser excepcional e 

admitida apenas quando não tiver sido possível outra forma de citação da 

parte.Observa-se que o exequente não promoveu nenhuma diligência a 

fim de localizar o endereço atualizado do devedor. Portanto indefiro, por 

ora, a citação por edital.Com este entendimento, corrobora o e. Tribunal de 

Jus t i ça  do  Paraná ,  senão  ve jamos :EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERIFICADA.ENFRENTAMENTO 

DA MATÉRIA.NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.PREQUESTIONAMENTO. 

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.01. A citação por 

edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de 

esgotadas todas as diligências possíveis quanto à localização do 

requerido, o que não ocorreu nos autos.02. Acolhida a exceção de 

pré-executividade, com extinção da execução, são cabíveis honorários de 

sucumbência.03. O prequestionamento é atendido pelo enfrentamento das 

questões trazidas pelas partes ao conhecimento do Tribunal.Embargos de 

declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (TJPR - 16ª C.Cível - EDC - 

1102373-9/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de 

Londrina -Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime -- J. 09.07.2014)) 

(grifos)Intime-se o exequente para informar o endereço atualizado do 

executado, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Às providências.Juína/MT, 17 de julho de 

2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97989 Nr: 17-90.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINÉZIO SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SINÉZIO SANTOS MOREIRA, Cpf: 

18796664991, Rg: 67.087, Filiação: Nestor Moreira e Valdomira Alves dos 

Santos, data de nascimento: 25/04/1948, natural de Ubaitaba-BA, 

casado(a), comerciante, Telefone 663 566 2104. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de SINÉZIO 

SANTOS MOREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

9561/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/11/2010

 - Valor Total: R$ 1.240,10 - Valor Atualizado: R$ 1.240,10 - Valor 
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Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 14 de novembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116182 Nr: 7305-55.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA GRODZICKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERA LÚCIA GRODZICKI, Cpf: 

80543820815, Rg: 7.811.366, brasileiro(a), solteiro(a), professora. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de VERA LÚCIA GRODZICKI, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6686/2015, 6687/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 215,75 - Valor Atualizado: R$ 215,75 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 7305-55.2015.811.0025 (Código: 

116182)Exequente: Município de Juína - MT Executado: Vera Lucia 

GrodzickiVISTOSRequer o exequente a citação editalícia da devedor, não 

localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de informações 

pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade processual, 

o que já é o bastante para se concluir que a demandada realmente está 

em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o requerimento de 

citação ficta, determinando que se expeça o necessário para cumprimento 

do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° da Lei de 

Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de resposta, não 

havendo manifestação do executado, desde já, em respeito ao artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês Nepomuceno – 

OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para que assuma o 

patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de novo 

despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo o 

montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 22 

de Outubro 2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 14 de novembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97752 Nr: 6224-42.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEIA CAMACHO, Cpf: 

56732694120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CLAUDINEIA CAMACHO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

29586/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 146,49 - Valor Atualizado: R$ 146,49 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 6224-42.2013.811.0025 (Código: 

97752)Exequente: Município de Juína-MT Executada: Claudineia 

CamaschoVISTOS Requer o exequente a citação editalícia do devedor, 

não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 22 de Outubro de 2018. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 14 de novembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113279 Nr: 4535-89.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Jeronimo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO JERONIMO DA SILVA, Cpf: 

78186269487, Rg: 1680090-7, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de FRANCISCO JERONIMO DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2600/2015, 2601/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 94,08 - Valor Atualizado: R$ 94,08 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 4535-89.2015.811.0025 (Código: 

113279)Exequente: Município de Juína – MT Executado: Francisco 

Jeronimo da SilvaVISTOS, Requer o exequente a citação editalícia do 

devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Jessica 

Rodrigues de Souza– OAB/MT 22870/O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimada, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 22 de Outubro 2018. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 14 de novembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95219 Nr: 3473-82.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, VALDIR DE AQUINO 

BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE AQUINO BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR DE AQUINO BOAVENTURA, 

CNPJ: 32965402000117. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e VALDIR DE AQUINO BOAVENTURA em 

face de VALDIR DE AQUINO BOAVENTURA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20128467/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

 - Valor Total: R$ 6.134,79 - Valor Atualizado: R$ 6.134,79 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: "VISTOS, Requer o exequente a citação editalícia do 

devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimada, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 13 de novembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121545 Nr: 2337-45.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GETULIO GIMENES, Cpf: 48210021168, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de GETULIO GIMENES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10770/2009, 10089/2010, 30133/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 281,11 - Valor Atualizado: R$ 281,11 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: "VISTOS, Requer o exequente a citação editalícia do 

devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Enádia 

Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimada, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 13 de novembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114721 Nr: 5874-83.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO GONÇALVES DA COSTA, Cpf: 

00883441187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ANTONIO GONÇALVES DA COSTA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3480/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 198,81 - Valor Atualizado: R$ 198,81 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: "VISTOS Requer o exequente a citação editalícia do 

devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 13 de novembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117382 Nr: 8489-46.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA GALVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNA GALVINO, Cpf: 31780539134, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de EDNA GALVINO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3689/2015, 3690/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 773,32 - Valor Atualizado: R$ 773,32 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 05 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115057 Nr: 6199-58.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BRAGA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO BRAGA DE ALMEIDA, Cpf: 

02484824165, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de FERNANDO BRAGA DE ALMEIDA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1678/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 51,64 - Valor Atualizado: R$ 51,64 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 05 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114818 Nr: 5969-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILKA ENGELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ILKA ENGELMANN, Cpf: 88389618168, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ILKA ENGELMANN, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5836/2015, 5837/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 458,84 - Valor Atualizado: R$ 458,84 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 05 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116469 Nr: 7588-78.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DA CONCEIÇÃO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZA DA CONCEIÇÃO NUNES, Cpf: 

77686896153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2015.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de TEREZA DA CONCEIÇÃO NUNES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6729/2015, 6730/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 995,47 - Valor Atualizado: R$ 995,47 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 05 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54904 Nr: 1185-69.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO QUADROS - ME, MAURÍCIO 

QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICIO QUADROS - ME, CNPJ: 

07079054000133 e atualmente em local incerto e não sabido MAURÍCIO 

QUADROS, Cpf: 84170255968, Rg: 5.014.624-3, Filiação: Valter Quadros e 

Ivoonet Quadros, data de nascimento: 07/05/1972, brasileiro(a), natural de 

Erval Velho-SC, casado(a), Telefone 9632-0097. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de MAURICIO QUADROS - ME e 

MAURÍCIO QUADROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Falta de Recolhimento de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6850/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2009

 - Valor Total: R$ 26.847,19 - Valor Atualizado: R$ 26.847,19 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: EXECUÇÃO FISCAL nº 1185-69.2010.811.0025 

CÓDIGO 54904V I S T O S,Tendo em vista que os executados não foram 

encontrados nos endereços constantes no feito, frustrando assim os 

meios de citação pessoal, DEFIRO o requerimento de citação ficta – 

fl.70.Com efeito, expeça-se o necessário para cumprimento do ato 

citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal 

(Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de resposta, não havendo 

manifestação do executado, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros – 

OAB/MT 19095/O, advogado militante nesta Comarca, para que assuma o 

patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de novo 

despacho, para apresentar resposta no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Juína/MT, 21 de junho de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 18 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112780 Nr: 4076-87.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ PEREIRA LIMA, Cpf: 13086421215, 

Rg: 193325, Filiação: Maria Pereira Lima, data de nascimento: 17/02/1958, 

brasileiro(a), natural de Monção-MA, solteiro(a), operador de máquinas. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/11/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOSÉ PEREIRA LIMA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4276/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 163,62 - Valor Atualizado: R$ 163,62 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 05 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114598 Nr: 5751-85.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI DAS CHAGAS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LENI DAS CHAGAS MEDEIROS, Cpf: 

88618331104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de LENI DAS CHAGAS MEDEIROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2317/2015, 2318/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 93,37 - Valor Atualizado: R$ 93,37 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115221 Nr: 6363-23.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA APARECIDA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIA APARECIDA DA SILVEIRA, Cpf: 

78088704120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de LUCIA APARECIDA DA SILVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3749/2015, 3750/2015, 

3751/2015, 3752/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 1.205,02 - Valor Atualizado: R$ 1.205,02 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 5801-14.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.H. TAUGINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A.H. TAUGINO - ME, CNPJ: 

13144911000134. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de A.H. TAUGINO - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7312/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2018

 - Valor Total: R$ 1.871,13 - Valor Atualizado: R$ 1.871,13 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114877 Nr: 6025-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO CARDOSO DA SILVA, Cpf: 

92845037104, Filiação: ,., brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de FABIO CARDOSO DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1525/2015, 1526/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 1.428,89 - Valor Atualizado: R$ 1.428,89 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 05 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114827 Nr: 5978-75.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE WANDERLEI CORREA ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IONE WANDERLEI CORREA ALVES DOS 

SANTOS, Cpf: 02724196139, Rg: 1936151-3, Filiação: Ivanildo Wanderlei 

Correia e Aldema Alves Correia, data de nascimento: 26/05/1976, 

brasileiro(a), natural de Iguatemi-MS, casado(a), do lar, Telefone 66 

92317131. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de IONE WANDERLEI CORREA ALVES 

DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6114/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 52,25 - Valor Atualizado: R$ 52,25 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 
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novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117362 Nr: 8469-55.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL CAMINHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAMUEL CAMINHOES, CNPJ: 

08988161000147. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de SAMUEL CAMINHOES, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA DE LOCALIZAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2015/4765.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 236,48 - Valor Atualizado: R$ 236,48 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 8469-55.2015.811.0025 (Código: 117362 

)Exequente: Município de JuínaExecutado: Samuel CaminhõesVISTOS, 

ETC.Requer o exequente a citação editalícia da devedor, não localizado 

nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de informações pessoais 

criados como mecanismo de facilitação e celeridade processual, o que já é 

o bastante para se concluir que a demandada realmente está em local 

incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o requerimento de citação ficta, 

determinando que se expeça o necessário para cumprimento do ato 

citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal 

(Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de resposta, não havendo 

manifestação do executado, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Jessica Rodrigues de Souza – 

OAB/MT 22870-O, advogada militante nesta Comarca, para que assuma o 

patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de novo 

despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo o 

montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 17 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115541 Nr: 6682-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR BEUMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSCAR BEUMER, Cpf: 02570149934, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de OSCAR BEUMER, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6033/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 98,15 - Valor Atualizado: R$ 98,15 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121566 Nr: 2358-21.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7910/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO BENEDITO DA SILVA, Cpf: 

29821045120, Filiação: Benedita Bernardes Silva e Benedito de Oliveira 

Silva, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de APARECIDO BENEDITO DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA DE 

FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6876/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 333,40 - Valor Atualizado: R$ 333,40 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro – OAB/MT 8249-A, advogada 

militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo 

ser intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114057 Nr: 5248-64.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONEL PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADONEL PEREIRA DO NASCIMENTO, Cpf: 

55168426549, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ADONEL PEREIRA DO NASCIMENTO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1676/2015, 1677/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 97,37 - Valor Atualizado: R$ 97,37 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117436 Nr: 8543-12.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIDE DE OLIVEIRA, Cpf: 46003827149, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de CLEIDE DE OLIVEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1612/2015, 1613/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 242,68 - Valor Atualizado: R$ 242,68 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 
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ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 16 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116120 Nr: 7243-15.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA MARTINS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINALVA MARTINS DO NASCIMENTO, 

Cpf: 99371537191, Rg: 1.280.952-7, Filiação: José Caetano Martins e 

Josefa Oliveira Martins, data de nascimento: 28/10/1972, brasileiro(a), 

natural de Aruana-GO, viuvo(a), lavradora. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de MARINALVA MARTINS DO 

NASCIMENTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1953/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 1.110,14 - Valor Atualizado: R$ 1.110,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121680 Nr: 2422-31.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIANIRA PEREIRA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7910/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CIANIRA PEREIRA GAMA, Cpf: 

03251277197, Rg: 117 152 6-0, Filiação: José Pereira Gama e Maria José 

de Amorim, data de nascimento: 16/12/1968, brasileiro(a), natural de 

Central S. Helena-MG, convivente, Telefone 66 9641-4390. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de CIANIRA PEREIRA GAMA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA DE LOCALIZAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6854/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 627,01 - Valor Atualizado: R$ 627,01 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 121562 Nr: 2354-81.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA FORNO QUENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7910/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PANIFICADORA FORNO QUENTE LTDA, 

CNPJ: 10436626000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de PANIFICADORA FORNO QUENTE 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA DE 

FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6913/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 150,99 - Valor Atualizado: R$ 150,99 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113489 Nr: 4742-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANADIEJE FARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANADIEJE FARIA DE PAULA, Cpf: 

03968355466, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ANADIEJE FARIA DE PAULA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4189/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 286,82 - Valor Atualizado: R$ 286,82 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves – OAB/MT 24863-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113208 Nr: 4465-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO ALVES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE ANTONIO ALVES TRINDADE, Cpf: 

48365602172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO em face de JORGE 

ANTONIO ALVES TRINDADE, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2018/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 403,06 - Valor Atualizado: R$ 403,06 - Valor Honorários: 
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R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115655 Nr: 6795-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JUINA, HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMANAOL COMUNICAÇÃO ESCRITA E 

PESQUISA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEMANAOL COMUNICAÇÃO ESCRITA E 

PESQUISA LTDA, CNPJ: 04856087000154. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE JUINA e HERMES LOURENÇO BERGAMIM em face de 

SEMANAOL COMUNICAÇÃO ESCRITA E PESQUISA LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7278/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 50,95 - Valor Atualizado: R$ 50,95 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115876 Nr: 7002-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINA SANTANA DE SOUZA, Cpf: 

03454670195, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de DIVINA SANTANA DE SOUZA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3129/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 51,57 - Valor Atualizado: R$ 51,57 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.
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Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120343 Nr: 1614-26.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELCIO JOSE DA SILVA, Cpf: 

29870631134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de DELCIO JOSE DA SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2845/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 141,98 - Valor Atualizado: R$ 141,98 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedora, não localizada nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa 

de informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e 

celeridade processual, o que já é o bastante para se concluir que a 

demandada realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e 

IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o 

prazo de resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, 

em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a 

Drª. Jessica Rodrigues de Souza – OAB/MT 22870-O, advogada militante 

nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado, independente de novo despacho, para apresentar resposta no 

prazo legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de 

realização de toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, 

reduzindo-se a importância em caso de extinção da lide antes do 

julgamento de mérito ou por convenção entre as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 de julho de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 10 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113763 Nr: 4994-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

27738892153, Rg: 12R.1121828, Filiação: Francisco da Silva e Mathilde 

Dutra da Silva, data de nascimento: 25/06/1958, brasileiro(a), natural de 

Chapecó-SC, casado(a), industrial, Telefone 566-2092. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de PEDRO FRANCISCO DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7829/2015, 7830/2015, 

7831/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 3.159,11 - Valor Atualizado: R$ 3.159,11 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117485 Nr: 8592-53.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO ÂNGELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEMENTINO ÂNGELO COSTA, Cpf: 

08459894991, Filiação: Elias D. Costa e Amalia L.d. Costa, viuvo(a), 

pecuarista, Telefone 566-3071. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 17/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de CLEMENTINO ÂNGELO COSTA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5050/2015, 5051/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 2.168,01 - Valor Atualizado: R$ 2.168,01 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

do devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Nathalia 

Fernanda de Almeida– OAB/MT 17249-O, advogada militante nesta 

Comarca, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Fixo desde logo o montante de 3 URH, para o caso de realização de 

toda defesa técnica necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a 

importância em caso de extinção da lide antes do julgamento de mérito ou 

por convenção entre as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína/MT, 13 de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113983 Nr: 5175-92.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIELE MIRANDA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GESIELE MIRANDA SALDANHA, Cpf: 

03966296101, Rg: 2158626-9, Filiação: Maria Ramos da Silva Saldanha e 

Lourival Miranda Saldanha, data de nascimento: 21/10/1991, brasileiro(a), 

natural de Juína-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 9 9645-7996. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de GESIELE MIRANDA SALDANHA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3758/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 98,77 - Valor Atualizado: R$ 98,77 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês 

Nepomuceno – OAB/MT 14764-O, advogada militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 

de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 11 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121668 Nr: 2411-02.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7186/2009, 7187/2009, 

12040/2010, 12041/2010 (MAIS 8 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2010

 - Valor Total: R$ 2.904,30 - Valor Atualizado: R$ 2.904,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Requer o exequente a citação editalícia 

da devedor, não localizado nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de 

informações pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade 

processual, o que já é o bastante para se concluir que a demandada 

realmente está em local incerto e não sabido.Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o necessário 

para cumprimento do ato citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° 

da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).Transcorrido o prazo de 

resposta, não havendo manifestação do executado, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o Dr. Eder de 

Moura Paixão – OAB/MT 19095-O, advogado militante nesta Comarca, para 

que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimado, independente de 

novo despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo 

o montante de 3 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito ou por convenção entre as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 13 
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de julho de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DÉBORA MARQUES , 

digitei.

Juína, 15 de outubro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 31342 Nr: 2610-10.2005.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARINHO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO PADILHA, 

ESPÓLIO DE IVANI MARINHO DA SILVA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a) da parte autora para, no prazo de 03 (três 

dias), proceda a devolução dos autos sob pena de busca e apreensão, 

tudo em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91487 Nr: 5912-03.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUVIRGIS NUNES GOMES, JOSÉ NUNES 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINA CIESLINSKI, ESPÓLIO DE JUVINO 

CIESLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do (a) Advogado (a) da parte autora para, no prazo de 03 (três 

dias), proceda a devolução dos autos sob pena de busca e apreensão, 

tudo em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134770 Nr: 5665-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEMOS GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 timação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 1499-15.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 timação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111694 Nr: 3452-38.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO TIEPPO, POLI ENGENHARIA 

E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, JULIANO FONTES TEIXEIRA - OAB:295884/SP

 timação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90814 Nr: 5163-83.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MARCIA WIEBBELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, HELOIZA RODRIGUES TIEPO - OAB:24427/O, 

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A/MT

 timação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109882 Nr: 2522-20.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVANO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 timação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114477 Nr: 5637-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 timação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 
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no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90926 Nr: 5283-29.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALCEU GRIFANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 EXECUÇÃO FISCAL n°: 5283-29.2012.811.0025

CÓDIGO: 90926

V I S T O S,

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa referente à CDA’S n° 296 que 

totaliza o valor de R$ 105,62.

Conforme manifestação do exequente de fls. 37 o executado efetuou o 

pagamento integral da divida.

 DECIDO.

Tendo em vista a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA, por sentença, 

a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito.

 Às providências.

 Juína/MT, 11 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 2846-49.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDM, AADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 15/05/2014, foi nomeada como advogada dativa 

da parte Autora, a Dra. NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA, OAB/MT 

17.249, para promover a defesa nestes autos, conforme decisão às fls. 

39. Certifico ainda que, fora arbitrado a título de Honorários Advocatícios o 

valor de 03 (três) URHs, pelo serviço prestado pela Advogada acima 

identificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82838 Nr: 2847-34.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDM, AADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 15/05/2014, foi nomeada como advogada dativa 

da parte Autora, a Dra. NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA, OAB/MT 

17.249, para promover a defesa nestes autos, conforme decisão às fls. 

43. Certifico ainda que, fora arbitrado a título de Honorários Advocatícios o 

valor de 03 (três) URHs, pelo serviço prestado pela Advogada acima 

identificada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000201-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA NORONHA DA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000201-87.2018.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: ANGELA NORONHA DA MOTTA V I S T O S, 

Cuida-se de ação de busca e apreensão aviada pelo Banco Itaucard S.A. 

em face de Ângela Noronha da Motta. O autor postulou a extinção do feito 

diante do desinteresse no prosseguimento da ação – ID. 13913486. Eis o 

relato do que importa. D E C I D O. Havendo desinteresse da parte autora 

no prosseguimento do feito, homologo por sentença a desistência 

formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, 

inciso VIII, do mesmo codex. Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001009-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE GONCALVES MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001009-92.2018.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

HONDA S/A. REQUERIDO: MARCILENE GONCALVES MARIANO V I S T O 

S, Cuida-se de ação de busca e apreensão aviada pelo Banco Honda S.A. 

em face de Marcilene Gonçalves Mariano. O autor postulou a extinção do 

feito diante do desinteresse no prosseguimento da ação – ID. 14359515. 

Eis o relato do que importa. D E C I D O. Havendo desinteresse da parte 

autora no prosseguimento do feito, homologo por sentença a desistência 

formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, 

inciso VIII, do mesmo codex. Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SILVESTRIN (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para requerer o que entender por direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, para que se manifeste a acerca da Certidão ID. 16603761. 

JUÍNA, 22 de novembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000296-88.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA LEITE (REQUERENTE)

MARIA ESTER NOGUEIRA LEITE (REQUERENTE)

MARINEIDES NOGUEIRA LEITE DE ARAUJO (REQUERENTE)

CELIO BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

CLAUDIO BARBOSA DE ASSIS JUNIOR (REQUERENTE)

A. C. N. D. A. (REQUERENTE)

CESAR NOGUEIRA LEITE (REQUERENTE)

CLAUDIO BARBOSA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM REBOUCAS LEITE (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para manifestar-se acerca do parecer ministerial ID. 

16556716, no prazo de 05 (cinco) dias. JUÍNA, 22 de novembro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000643-53.2018.8.11.0025. REQUERENTE: H. 

CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT VISTOS. Cuida-se de ação cautelar de produção 

antecipada de provas, no bojo do qual foi deferido pedido liminar 

determinando a suspensão da consolidação do bem imóvel dado em 

garantia fiduciária na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, 

mediante a prestação de caução no valor do contrato objeto da lide (ID. 

13288837). Ato contínuo, por meio da decisão exarada no dia 06/11/2018 

(ID. 16339774), foi deferido pedido formulado pelo autor para substituição 

da caução em espécie por dois bens imóveis de sua propriedade e para 

expedição de alvará para levantamento do valor depositado em Juízo. 

Expedido ofício para averbação da caução nos imóveis oferecidos em 

garantia, tornaram os autos conclusos para assinatura do alvará judicial. 

Decido. Em que pese o pedido formulado, em consulta pública realizada 

por meio do sistema PJe, foi possível constatar que a decisão liminar 

concedida em favor do autor é objeto de recurso de agravo de 

instrumento interposto pelo requerido, que está tramitando sob nº 

1010689-79.2018.8.11.0000, perante a quarta câmara de direito privado 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse diapasão, 

conquanto não tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso 

interposto, é certo que a referida decisão ainda não transitou em julgado e, 

muito menos ainda a decisão que deferiu o pedido de substituição da 

caução, na medida em que a teor da certidão de intimação de ID. 1906112, 

a publicação do decisum somente se deu em 09/11/2018. Nesses moldes, 

ante a possibilidade de eventual alteração do julgado, a fim de evitar 

eventual prejuízo às partes, afigura-me necessário aguardar o transito em 

julgado das decisões prolatadas para liberação dos valores depositados 

em Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISAO 

MONOCRATICA. EXECUCAOD E TITULO EXECUT IVO JUDICIAL. PEDIDO DE 

EXPEDICAO DE ALVARA. VALOR CONTROVERTIDO. PRUDENTE O 

AGUARDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, O QUAL POD ERA 

MODIFICAR O CREDITO EXECUTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (AGRAVO 

DE I NSTRUMENTO N 70049760481, DECIMA TERCEIRA CÂMARA CIVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VANDERLEI TERESINHA 

TREMEIA KUBIAK, JU LGADO EM 06/07/2012). Portanto, aguarde-se o 

trânsito em julgado das decisões de ID. 13288837 e 16339774, empós, 

remetam-se ao Juiz Natural para deliberações. Às providências. Juína/MT, 

14 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000643-53.2018.8.11.0025. REQUERENTE: H. 

CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT VISTOS. Cuida-se de ação cautelar de produção 

antecipada de provas, no bojo do qual foi deferido pedido liminar 

determinando a suspensão da consolidação do bem imóvel dado em 

garantia fiduciária na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, 

mediante a prestação de caução no valor do contrato objeto da lide (ID. 

13288837). Ato contínuo, por meio da decisão exarada no dia 06/11/2018 

(ID. 16339774), foi deferido pedido formulado pelo autor para substituição 

da caução em espécie por dois bens imóveis de sua propriedade e para 

expedição de alvará para levantamento do valor depositado em Juízo. 

Expedido ofício para averbação da caução nos imóveis oferecidos em 

garantia, tornaram os autos conclusos para assinatura do alvará judicial. 

Decido. Em que pese o pedido formulado, em consulta pública realizada 

por meio do sistema PJe, foi possível constatar que a decisão liminar 

concedida em favor do autor é objeto de recurso de agravo de 

instrumento interposto pelo requerido, que está tramitando sob nº 

1010689-79.2018.8.11.0000, perante a quarta câmara de direito privado 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse diapasão, 

conquanto não tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso 

interposto, é certo que a referida decisão ainda não transitou em julgado e, 

muito menos ainda a decisão que deferiu o pedido de substituição da 

caução, na medida em que a teor da certidão de intimação de ID. 1906112, 

a publicação do decisum somente se deu em 09/11/2018. Nesses moldes, 

ante a possibilidade de eventual alteração do julgado, a fim de evitar 

eventual prejuízo às partes, afigura-me necessário aguardar o transito em 

julgado das decisões prolatadas para liberação dos valores depositados 

em Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISAO 

MONOCRATICA. EXECUCAOD E TITULO EXECUT IVO JUDICIAL. PEDIDO DE 

EXPEDICAO DE ALVARA. VALOR CONTROVERTIDO. PRUDENTE O 

AGUARDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, O QUAL POD ERA 

MODIFICAR O CREDITO EXECUTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (AGRAVO 

DE I NSTRUMENTO N 70049760481, DECIMA TERCEIRA CÂMARA CIVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VANDERLEI TERESINHA 

TREMEIA KUBIAK, JU LGADO EM 06/07/2012). Portanto, aguarde-se o 

trânsito em julgado das decisões de ID. 13288837 e 16339774, empós, 

remetam-se ao Juiz Natural para deliberações. Às providências. Juína/MT, 

14 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. S. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO redesignada 

para o dia 13/12/2018 09:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 
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SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do requerente ou do 

requerido à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 22 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001818-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ARMONDES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para as providências necessárias, no prazo de 15 (cinco) 

dias, no sentido de indicar bens para a formalização da penhora, sob pena 

dos autos serem remetidos ao arquivo provisório. Juína, 22 de novembro 

de 2018 (Assinado Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS 

Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135624 Nr: 264-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUVENAL RICARDO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local em 07/11/2018, o recuperando Antônio 

Juvenal Ricardo Morais solicitou a confecção de cálculo de pena.

Assim, noto que recentemente houve a realização de cálculo de pena, 

inclusive, já entregue cópia ao recuperando no dia 05/09/2018, razão por 

que INDEFIRO o pleito de confecção de novo cálculo, forte no art. 66, X, da 

LEP.

De qualquer forma, ENCAMINHE-SE novamente o referido cálculo 

derradeiro ao recuperando, servindo este como mandado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139295 Nr: 2939-65.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos, Diante do adiantado da hora, REDESIGNO a audiência para o dia 

23/11/2018, às 13h45min. SAEM os presentes intimados. INTIMEM-SE o 

acusado e as testemunhas para comparecerem à audiência redesignada. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50342 Nr: 3864-76.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO 

"TOCHA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 330, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137099 Nr: 1291-50.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 437, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92697 Nr: 811-48.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 658, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139855 Nr: 3310-29.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DANTAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Considerando a readequação da pena, cujo regime fixado é o ABERTO, 

EXPEÇA-SE imediatamente ALVARÁ de SOLTURA ao recuperando, salvo 

se por outro motivo estiver preso, e levando em conta que o endereço do 

recuperando pertence à Comarca de Brasnorte/MT, REMETA-SE o PEP 

àquela Comarca, com a MÁXIMA URGÊNCIA, objetivando o recuperando 

dar continuidade no cumprimento de sua pena.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109885 Nr: 2525-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA DE SOUZA, PAULO 

HENRIQUE SANTOS RAPOSO, SANDRO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120183818784

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 109885.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )
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Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARENÁPOLIS ( TJMT )

Data de Envio: 22/11/2018 13:30:11

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 56781 Nr: 3066-81.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Código de rastreabilidade: 81120183818798

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 56781.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 22/11/2018 13:33:03

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84808 Nr: 5232-52.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUVAIR GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120183818811

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 84808.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Protocolo Judicial - Jataí ( TJGO )

Data de Envio: 22/11/2018 13:34:51

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127589 Nr: 985-18.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5.422/B

 Código de rastreabilidade: 81120183818856

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 127589.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Ofício Distribuidor, Contador, Partidor e Depositário Público ( 

TJPR )

Data de Envio: 22/11/2018 13:38:44

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118227 Nr: 373-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEIMISSON OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Código de rastreabilidade: 81120183818863

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 118227.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 22/11/2018 13:40:49

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118227 Nr: 373-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEIMISSON OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

04/12/2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84808 Nr: 5232-52.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUVAIR GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/12/2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109885 Nr: 2525-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA DE SOUZA, PAULO 

HENRIQUE SANTOS RAPOSO, SANDRO FERNANDES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

04/12/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127589 Nr: 985-18.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5.422/B

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

05/12/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 56781 Nr: 3066-81.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/12/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000714-55.2018.8.11.0025. REQUERENTE: GISELE DA SILVA ELIZIARIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Decido. Consoante se verifica 

da petição de ID. 14198034, a parte autora informou a desistência da 

presente ação e requereu o seu arquivamento. Havendo desistência 

expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos 

termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em virtude do 

disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a secretaria as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-26.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA PROCESSO Nº: 

8010085-26.2015.8.11.0025 Requerente: Edson Antônio Da Silva Ramos 

Requerida: TUT Transportes Ltda. Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial, dando por consideradas e analisadas toda 

matéria contida e discutida pelas partes nos atos processuais que lhes 

cabiam praticar. De conformidade com a pretensão vestibular, teria o autor 

sofrido danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação dos 

serviços executados pela demandada como concessionária do sistema de 

transporte intermunicipal e interestadual de passageiros por via terrestre, 

em resumo porque, fazendo ouvidos moucos à legislação vigente, deixou 

a empresa de preparar-se adequadamente à execução dos serviços 

públicos por não dispor de nenhuma alternativa legalmente regulada de 

melhorias/facilitação ao traslado de pessoas com deficiência física em 

seus veículos. Aduz o autor ser portador de deficiência física, utilizando 

com frequência os serviços da demandada, porque seria noivo de pessoa 

residente na cidade de Brasnorte/MT, deslocando-se constantemente para 

aquela localidade, sempre em condições constrangedoras e inadequadas, 

porque a ré não possui cadeira de transbordo para o acesso dos 

passageiros com deficiência física, e tampouco realizou adaptações em 
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seus carros para a circulação dessas mesmas pessoas, seja nos 

corredores dos veículos, seja nos banheiros. Em sua defesa, afirmou a 

demandada que estaria desenvolvendo melhorias na prestação dos 

serviços, adquirindo cadeiras de transbordo, confirmando a afirmação 

inicial de que elas não são disponibilizadas, assim como afirmando que 

estaria impossibilitada de fazer adaptações e melhorias nos veículos por 

força de termo de ajustamento de conduta firmado com o MPE/MT que 

impediria todas as empresas do transporte público de passageiros do 

Estado de promover alterações nos veículos existentes ou aquisição de 

novos à sua frota, até que encerrado o procedimento de licitação das 

novas linhas intermunicipais e interestaduais pela agência reguladora dos 

serviços de transporte terrestre de passageiros. Diretamente ao ponto, 

não se mostra necessária dilação probatória além da já realizada nos 

autos, porque, a rigor, é incontroversa a existência das falhas reclamadas 

na exordial, uma vez que a empresa de transporte não nega a ausência 

de equipamentos e adaptações para o transporte de pessoas portadoras 

de deficiência física, limitando-se a imputar a terceiro a responsabilidade 

por essas omissões, invocando a regra do art. 14, § 3º do CDC. De plano 

é necessário destacar que a alegação de que a empresa estaria 

elaborando contratos para adquirir cadeiras de transbordo e impedida de 

realizar adaptações nos veículos, por conta de T.A.C. celebrado com o 

MPE/MT não possui sustentação jurídica pelo fato simples e prosaico de 

que a obrigação de que as empresas atuantes no serviço de transporte 

de passageiros promoverem as adaptações necessárias em seus 

serviços e frotas para atender as regras impostas pela chamada “Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência”, não nasceu no ano de 

2015 e sim decorre da própria Constituição Republicana, sendo vigente 

desde o ano de 2004, o Decreto n. 5.926/04 que estabelecia regras sobre 

a fabricação e a substituição da frota das concessionárias de serviço de 

transporte público de passageiros, impondo, dentre outros deveres, a 

obrigação de que até o prazo de 120 meses da edição daquela aludido 

decreto, ou seja, consideráveis 10 anos, as frotas estivessem todas 

substituídas e alteradas/adaptadas às condicionantes estabelecidas na 

legislação de proteção da pessoa com deficiência. Vale dizer: passados 

10 anos da edição do Decreto regulador, a demandada ainda não havia 

adquirido cadeiras de transbordo, nem tampouco promovido as 

sinalizações e adaptações de corredores e espaços de circulação de 

pessoas dentro de seus veículos, não se podendo atribuir a um TAC ou 

qualquer outra obrigação legal, a responsabilidade por tamanha omissão. 

Disciplina a Portaria Inmetro nº 168/2008, que são considerados itens para 

adaptação de acessibilidade dos veículos de transporte coletivo rodoviário 

de passageiros: (i) cadeira de transbordo; (ii) comunicação audiovisual 

interna de parada, aportada no assento reservado e indicação no aludido 

assento da reserva prevista em lei; (iii) adaptação do salão de 

passageiros, com eliminação de itens que estrangulem a passagem, 

instalação de pega-mão, reposicionamento de bancos de uso preferencial 

próximos da porta de acesso, iluminação nos degraus; (iv) instalação de 

cinto de segurança adaptável, ou seja, nenhum deles comporta grandes 

modificações estruturais nos veículos, ou exige obras de grande porte 

que se enquadrassem na proibição do TAC celebrado (aquisição de novos 

veículos para frota ou adaptações de grande estrutura na frota já 

existente). De tudo isso, a conclusão que se extrai, é de que, se a 

empresa nunca se preocupou em atender aos comandos legais, 

apostando na postergação das obrigações impostas, é mesmo dela e de 

mais ninguém a responsabilidade pela falha do serviço, como se dessume 

da jurisprudência: “2. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015) define acessibilidade como “possibilidade 

e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público 

ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida” (art. 3º, inc. I). E 

ainda: “ acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus 

direitos de cidadania e de participação social” (art. 53). 3. As 

concessionárias de transporte coletivo sujeitam-se à Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, a qual, ao tratar do direito ao 

transporte da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, estabelece 

a igualdade de acesso entre todos, vedando-se obstáculos e barreiras 

que impeçam ou dificultem o gozo desse direito (art. 46, §§ 1º e 2º, e art. 

48 da Lei n. 13.146/2015). 4. Paralelamente ao contrato de prestação de 

serviço público celebrado com a Administração, as concessionárias de 

transporte coletivo também são fornecedoras no mercado de consumo, o 

que envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com 

adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade (art. 22, 

caput e parágrafo único, do CDC)” (STJ, REsp 1.595.018/RJ, Relator: 

Ministro Humberto Martins). Desse modo, negligente a ré quanto aos 

deveres de prestar adequada e corretamente os serviços públicos que lhe 

foram confiados por meio de concessão pública, incide a regra do art. 14 

caput da norma consumerista que estabelece a chamada responsabilidade 

objetiva do prestador de serviços, ou seja, não há necessidade de prova 

da culpa, mas apenas da existência da falha na prestação do serviço, tal 

como constatado no caso presente, fazendo exsurgir, portanto, a 

obrigação de indenizar, tal como já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de SP: “Diante desse contexto, não se há falar que a “ajuda” 

prestada ao autor não lhe tenha causado constrangimento, ainda que 

possa ter sido por seus filhos, sendo de todo inverossímil, beirando as 

raias da insensatez, a alegação de que esse expediente seja “comum aos 

portadores de deficiência locomotiva que viajam”. Destarte, tem-se 

caracterizado o dano moral, tanto pelo constrangimento, quanto pela 

humilhação a que se viu indevidamente submetido o autor, atingido que foi 

em sua autoestima e apreço pessoais, especialmente considerando que a 

situação a que se viu submetido foi presenciado por outras pessoas, 

conforme comprovado na prova testemunhal. A propósito, em situação 

similar já se decidiu: “Apelação. Indenização por danos morais. Ônibus 

sem adaptação para cadeirante. Reclamação anterior existente. Veículo 

em tese adaptado. Passagem comprada sem restrição. Dano moral 

configurado. Valor arbitrado com moderação. Inexistência de sucumbência 

recíproca. Ônus sucumbenciais mantidos. Recurso não provido” (TJSP, 

Apelação nº 0009345-64.2013.8.26.0024, Relator (a): Pedro Kodama, 37ª 

Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 05/08/2014). Comprovada a 

indenizabilidade do dano, faz-se necessária a fixação do quantum para a 

sua reparação, e nesse ponto, relembra a lição das Cortes que o 

arbitramento deve funcionar, a um só tempo, como elemento de 

compensação da lesão havida e de inibição da reiteração de 

comportamentos desse jaez, sem contudo desbordar da temperança e 

revelar-se “manifestamente exagerado ou irrisório” (RT 814/167). Forte 

nessas balizas, parece-me que o valor pedido na inicial, realmente não é 

proporcional, apresentando-se excessivo, razão porque, tenho que o 

montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que equivale a praticamente 

100 trechos da viagem constante que o autor fazia, o que é suficiente à 

reparação dos infortúnios trazidos ao autor. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar a requerida a 

pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, incidindo juros de mora desde a data do 

evento danoso, e correção monetária a partir da fixação do quantum 

indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção de 

Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Juína, 19 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-96.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCOM - ASSOCIACAO COMERCIAL DE JUINA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 8010102-96.2014.811-0025 Requerente: Luzia de Oliveira Silva 

Requeridos: Natura Cosméticos S/A e Outros V I S T O S, Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica vertida sob a alegação de 

ter sido a demandante surpreendida com a notícia de que estaria com seu 
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cadastro de consumidora negativado nos bancos de dados de restrição 

ao crédito por dívida que não reconhece, já que nunca teria mantido 

qualquer relação jurídica com a responsável pelo apontamento do débito (a 

primeira demandada). Devidamente citadas, todas as requeridas 

apresentaram contestação, sendo que a SERASA S/A, a ASCOM – 

Associação Comercial Empresarial de Juína, e a Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Juína, suscitaram, em preliminar, a ilegitimidade para figurarem 

no polo passivo, a primeira porque não realizou ato nenhum de inclusão de 

dívida em seus registros e as duas outras porque não seriam 

responsáveis por negativação originada e realizada por serviço de 

proteção ao crédito de outro Estado da Federação. Analisando, 

primeiramente, as matérias preliminares ao mérito propriamente dito, 

quanto à SERASA S/A é evidente o equívoco no direcionamento da ação 

em face à esta pessoa jurídica, na medida em que inexiste prova alguma 

de que em algum momento a administradora de bancos de dados de 

restrição ao crédito tenha, de qualquer modo, apontado ou publicizado o 

nome da autora nos registros de maus pagadores. Em verdade, o 

documento carreado aos autos demonstra a existência de duas dívidas 

apontadas como inadimplidas, ambas registradas e anotadas no SCPC do 

Estado de São Paulo, não havendo justificativa alguma para que a 

SERASA S/A seja parte na lide. A rigor, comete a demandante um erro 

crasso e bastante comum, que se popularizou no jargão diário, de se 

conectar as atividades de bancos de dados de restrição ao crédito, como 

se fossem uma só e a mesma coisa, sem se atentar ao fato de que se 

cuidam de pessoas jurídicas de direito privado e não de órgãos públicos, 

que trabalham e prestam seus serviços a somente aqueles que a ela são 

associados, não devendo responder por toda e qualquer negativação de 

crédito promovida no território nacional. Assim, se sequer existe prova de 

negativação das dívidas aqui em discussão junto à segunda demandada 

(SERASA S/A) evidente que é parte ilegítima a figurar na lide, devendo ser 

extinta a ação contra si, sem julgamento de mérito. Doutro lado, o 

raciocínio não se aplica às duas associações de comerciantes locais 

(ASCOM e CDL), na medida em que, apesar de o apontamento das dívidas 

aqui discutidas não ter sido feito por nenhuma das rés, já que publicizado 

pelo serviço de proteção ao crédito de São Paulo/SP, como demonstra o 

próprio documento que embasa o pedido inicial, foi utilizado por elas, 

exatamente para informar às suas associadas que existia esse registro 

de inadimplência, ainda que originário de outro Estado da Federação. 

Sedimentou-se na jurisprudência da Corte Cidadã o entendimento de que, 

para responder pela negativação, a associação ou entidade deve ser a 

responsável pela administração do banco de dados ou usar de sua base 

de informações para sua atividade, verbis: “Qualquer associação ou 

câmara de dirigentes que se sirva de banco de dados no qual o 

consumidor foi inscrito sem prévia notificação, tem legitimidade para 

responder ao pedido de reparação de danos (Art. 7º, parágrafo único, 

CDC)."(REsp n. 974.212/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 

unânime, DJU de 25.02.2008) Assim rejeito a prefacial suscitada pelas 

segunda e terceira requeridas, mantendo-as no polo passivo da lide. 

Avançando sobre a matéria de mérito, verifica-se que a questão litigiosa é 

bastante semelhante a milhares de outras demandas de mesma natureza, 

decorrência dos chamados acidentes de consumo próprios à natureza 

globalizada das relações jurídicas hodiernas. Vale dizer: está evidente que 

o cadastro aberto junto à primeira demandada não pertence à autora, que 

inclusiva registrou boletim de ocorrências para se precatar de qualquer 

responsabilidade, ao descobrir que seus documentos estavam sendo 

usados noutro Estado da Federação para abertura de cadastros e 

entabulação de relações de consumo por pessoa que se passava por ela. 

Seja pela sua condição de fornecedora, seja pelo fato de ser a 

destinatária dos lucros da atividade empresarial que desempenha, 

responde a requerida objetivamente pelos danos causados no exercício 

de seu mister, só se isentando da responsabilidade se demonstrar a 

ausência de nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido, ou a culpa 

exclusiva da vítima. Nada mais é tal raciocínio do que a aplicação da 

chamada “teoria do risco profissional”, assim definida por Miguel Reale: 

“Pois bem, quando a estrutura ou natureza de um negócio jurídico – como 

o de transporte ou de trabalho, só para lembrar os exemplos mais 

conhecidos – implica a existência de riscos inerentes à atividade 

desenvolvida, impõe-se a responsabilidade objetiva de quem dela tira 

proveito, haja ou não culpa” (Instituições de Direito Civil, 3ª ed., ed. 

Forense, v. 3, pg. 507). Vale dizer: ainda que a demandada tenha sido 

vítima de falsários, que se fizeram passar pela autora e adquiriram 

produtos, abriram cadastros, registraram senhas de acesso privado aos 

sistemas da empresa de cosméticos, isso não serve a diminuir ou eximir 

sua responsabilidade, porque tais ocorrências compõem elemento de risco 

da atividade que desempenham. Desse modo, havendo negativação 

indevida, é óbvia a obrigação da requerida de consertar esse equívoco, 

promovendo a exclusão do apontamento indevido. Da mesma forma, como 

salientado anteriormente, qualquer associação que se utilize de registros 

nos bancos de dados de restrição ao crédito, sem observar a obrigação 

imposta pelo art. 43, § 3º do CDC – prévia notificação do consumidor 

sobre o registro do apontamento da dívida -, é legítima e deve responder 

pelo dano causado por essa omissão/negligencia, verbis: "SERASA. 

Inscrição de nome de devedora. Falta de comunicação. A pessoa natural 

ou jurídica que tem o seu nome inscrito em cadastro de devedores tem o 

direito de ser informado do fato. A falta dessa comunicação poderá 

acarretar a responsabilidade da entidade que administra o banco de 

dados. Recurso conhecido e provido, para julgar procedentes as ações." 

(STJ, 4ª Turma, REsp n. 285.401-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 

unânime, DJU de 11.06.2001). Nessa ordem de ideias, está configurada a 

obrigação de indenizar, tanto da responsável pelo registro da 

inadimplência, quanto das associações que se valeram de tal apontamento 

para publicizar a negativação do débito, sem a observância da obrigação 

de notificação previa do consumidor sobre a dívida indicada a protesto, 

incidindo, inexoravelmente, o dever de indenizar pelos prejuízos 

decorrentes desse agir ilícito, os quais, aliás, se verificam in re ipsa, não 

reclamando provas ou demonstrações de sua ocorrência, segundo a 

jurisprudência das Cortes: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DÍVIDA INEXISTENTE. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. DANO IN RE IPSA. 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO 

DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Configura dano 

moral a inscrição do nome do consumidor no SPC, com fundamento em 

dívida paga, independentemente de prova do prejuízo material sofrido pela 

pessoa ofendida ou do abalo psicológico por ela experimentado, 

porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato 

ofensivo. O juiz fixará o valor da indenização por danos morais de modo a 

representar, a um só tempo, alívio para o lesado, orientação pedagógica e 

séria reprimenda ao ofensor para arredá-lo da possibilidade de recidiva. 

Nos termos da Súmula 54 do STJ, "Os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (TJ/SC, AC 

214167 SC 2010.021416-7, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Segunda 

Câmara de Direito Civil). Fixado o dever de indenizar, caber, ainda, arbitrar 

o quantum indenizatório, o que deve ser feito de modo prudente e 

razoável, para não servir de estímulo à portentosa indústria de demandas 

que diariamente desembocam no Judiciário à procura de indenizações 

milionárias, e nem tampouco deixe de reprimir, sancionar, desaprovar a 

prática de comportamentos negligentes e danosos, perpetrados 

cotidianamente por aqueles que atuam no mercado consumidor. No caso 

em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação econômica dos 

litigantes, entendo adequada a fixação do dano moral em R$ 4.500,00, que 

bem se amolda à tipicidade da relação processual em debate. Ante ao 

exposto, julgo procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: (a) declarar a 

inexistência de relação jurídica debitória entre a autora e a Natura 

Cosméticos S/A, determinando a exclusão definitiva de seu nome dos 

bancos de dados de restrição ao crédito, com relação aos contratos aqui 

enfocados, sob pena de reincidência da multa diária já arbitrada na 

decisão liminar; (b) condenar a Natura Cosméticos S/A, ASCOM e 

CDL/Juína ao pagamento de indenização, por danos morais, ante a 

negativação indevida e injustificável de dívida inexistente, os quais restam 

fixados no valor de R$ 4.500,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita da 

instituição financeira, incidindo juros de mora desde a data do evento 

danoso, e correção monetária a partir da fixação do quantum 

indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção de 

Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Juína, 19 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-24.2014.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

ELZANE DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº 

8010068-24.2014.8.11.0025 Requerente: Elzane de Souza Dias Requerido: 

Banco Bradesco Financiamentos S/A VISTOS, Relatório dispensado, nos 

termos do que preconiza o art. 38 da Lei de regência do rito especial dos 

Juizados Especiais, e não havendo provas a serem produzidas além 

daquelas já acostadas aos autos, passo diretamente ao julgamento da 

questão de fundo, na medida em que a suposta contumácia da autora não 

tem razão de ser, afinal, a finalidade da oralidade e da exigência da 

presença das partes nos atos processuais, tem por escopo, 

primeiramente, intentar a conciliação, como condição de procedibilidade da 

demanda, e, posteriormente, de concentrar num só ato a instrução e o 

julgamento no rito sumaríssimo, não havendo sentido em se pretender 

aplicar a pena do art. 51 da Lei n. 9.099/95 a diligências processuais não 

obrigatórias, porque não previstas pelo legislador, como se deu no caso 

em tela, com a realização de mutirão de conciliação pelo juízo. Antes, 

porém, de enveredar na análise da matéria judicializada, determino sejam 

excluídos dos autos os movimentos processuais registrados nos ID. De n. 

1906041 até 190654, porque claramente não se referem a este feito e 

foram por equívoco ou distração colacionados nos autos, devendo ser 

trasladados para os processos a que se referem, excluindo-os do 

caderno processual. Fechado o parênteses, diretamente ao ponto, 

pretende a autora a cominação de obrigação de fazer à requerida, 

cumulada com a condenação por danos morais, porque, em resumo, teria 

adquirido e financiado um veículo (Celta 4P, modelo Life, placa NIY-7702, 

chassi 9BGRZ48908G31884), o qual ficou alienado ao Banco Finasa BMC 

S/A, por força de contrato de arrendamento mercantil (n. 4210060677), e 

foi quitado antecipadamente em dezembro de 2011, mas inexplicavelmente 

a instituição financeira, depois de proceder a baixa do gravame veio a 

reinseri-lo no sistema, situação que perduraria até o ajuizamento da ação 

e que teria, além de causado inúmeros dissabores à requerente, frustrado 

a venda do bem a terceiros, provocando prejuízos patrimoniais. Assinala a 

autora, que no dia seguinte à quitação do veículo, alienou-a à sra. Rafaela 

Almeida Buriol, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mas 

porque o gravame permanecia lançado no SNG, não foi possível a 

emissão de novo CRLV e a compradora desistiu do negócio, tendo ela 

amargado prejuízo de R$ 9.000,00, porque o valor da comercialização do 

veículo, não corresponde mais ao seu valor de mercado, requerendo 

indenização pelos danos advindos dessa perda patrimonial. Pois bem, no 

que pertine à obrigação de fazer requestada, afirma a instituição creditícia 

que não lhe cabe qualquer outra medida a não ser registrar a 

desalienação no sistema, sendo da proprietária a obrigação de requerer 

junto ao departamento de trânsito a emissão de um novo documento de 

circulação (CRLV) para alienar o veículo a quem interessar. Em resumo, 

afirma a demandada que sua obrigação se limita a inclusão/exclusão do 

gravame junto ao SNG, ao passo que a alienação/desalienação do CRLV é 

realizada pelo DETRAN, mediante pagamento de taxa própria, o que seria 

obrigação do proprietário ou despachante por ele contratado. O 

argumento, insistentemente repetido pela ré, não se coaduna com a 

verdade, porque todo imbróglio aqui debatido se prende a um fato ilícito 

que a instituição financeira não cuidou de rechaçar: a desalienação do 

veículo em dezembro de 2011 e uma nova inclusão de gravame, alguns 

dias depois, em janeiro de 2012. Ao reverso do que a demandada tenta 

fazer crer, o erro no registro de um novo gravame, mesmo após a 

quitação do contrato e inclusive o lançamento da baixa no SNG foi do 

Banco e de mais ninguém, e não importa que procedimentos 

administrativos o departamento de trânsito pratique na emissão de nova 

documentação, porque não é da autora o dever de corrigir o erro 

perpetrado com a inclusão de um gravame inexistente. Diga-se com todas 

as letras: se além de registrar a desalienação, é necessário que haja 

emissão de novo CRLV, esse dever é da instituição financeira, pelo 

simples fato de que foi ela quem incluiu a restrição/ônus real sobre o bem 

indevidamente, sendo dela, também, o ônus de consertar esse equívoco, e 

não da demandante ou mesmo do Judiciário como chega a sugerir a ré. 

Sobre o tema: “Alienação fiduciária. Bem móvel. Veículo. Contrato quitado. 

Manutenção do bloqueio para transferência. Alegação de impossibilidade 

de dar baixa do gravame, ante a parte não ter providenciado a emissão de 

novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) junto ao DETRAN, nos 

termos da Portaria DETRAN 2762, de 29 de dezembro de 2008. 

Descabimento. Deve a instituição financeira, face à quitação da dívida, 

providenciar a baixa do gravame. Referida portaria não impossibilita o 

cumprimento da obrigação, a ausência da emissão de novo CRV, veda 

apenas o licenciamento anual. Multa diária fixada de modo razoável. 

Decisão mantida. Recurso improvido Dessarte, sendo do Banco o dever 

de registrar a desalienação e garantir que o veículo esteja livre e 

desembaraçado para comércio, é evidente que o pedido cominatório 

merece acolhida, adotando-se todas as medidas necessárias para tal, 

seja o registro da baixa do gravame no SNG, seja pagando taxas e o que 

mais for exigido pela autarquia de trânsito para emissão do novo CRLV, 

porque, repita-se, não foi da autora a negligencia causadora dos 

problemas aqui discutidos e sim da conduta errônea do Banco em 

registrar, mesmo após quitado o contrato de arrendamento mercantil, novo 

gravame sobre o veículo. Noutro passo, afirmou a autora ter 

experimentado prejuízos de ordem material e moral com a situação, mas os 

danos materiais ficaram absolutamente improvados, na medida em que 

apesar de estar acostado ao feito o documento de transferência do 

veículo, registrado em cartório, atestando que o veículo havia sido 

alienado pelo valor de R$ 25.343,52, em janeiro de 2012, a única 

referência ao alegado desfazimento do negócio ajustado entre ela e a 

suposta compradora do carro (Rafaela Buriol) é um recibo assinado pela 

promitente compradora de que teria recebido R$ 25.000,00 da autora em 

junho de 2013 (id. 1906014), o que não serve a demonstrar os alegados 

prejuízos, a uma porque não há registro de entrada e saída dos valores 

negociados, e a duas porque não há provas de que o veículo não tenha 

sido alienado posteriormente ou que a autora tenha suportado prejuízos 

com seu valor de mercado. Doutro lado, quanto aos danos morais, a prova 

dos autos demonstra, cabalmente, que registrada a baixa do gravame em 

dezembro de 2011, a autora tratou de agilizar a transferência do veículo, 

procurando a agencia bancária, colhendo as assinaturas e demais 

procedimentos burocráticos para o registro da compra e venda do veículo, 

desalienado, e passados dois anos disso, ainda não havia conseguido a 

emissão do documento do carro, sem o gravame, revelando uma via 

crucis de ligações, atendimentos por call-centers e presenciais, que foram 

todos infrutíferos e que, por óbvio, tomaram-lhe tempo e paciência, 

justificando a aplicação na hipótese do que ficou conhecido na doutrina 

nacional como “Teoria da Perda do Tempo Livre (ou do desvio produtivo)”, 

como elemento de configuração da lesão extrapatrimonial que autoriza a 

condenação nos danos morais. Melhor do que eu, leciona a doutrina 

moderna: “. Como reclamar e descansar, preocupar-se com um problema 

de consumo e divertir-se, aguardar atendimento em casa e trabalhar fora, 

em razão da aplicação, de modo direto ou por analogia, do princípio da 

impenetrabilidade da matéria às situações de desvio produtivo do 

consumidor. Disso resulta que uma atividade preterida no presente, em 

regra, só poderá ser realizada no futuro suprimindo-se outra atividade. 19. 

O termo carência designa o conjunto das necessidades, desejos e 

expectativas da pessoa. Isto é, carências são as necessidades biológicas 

e culturais da pessoa, os seus desejos criados principalmente por 

técnicas de marketing, pela emulação social, pela perspectiva de obter 

diferentes formas de prazer e de realização, por alguns estados 

emocionais e por alguns distúrbios mentais e as suas expectativas 

geradas especialmente por informações, por promessas, por 

experiências, por valores morais e por direitos” (DESSAUNE, Marcos. 

Resumo sistematizado e conclusão da Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, in Teoria aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor: o 

prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2. ed. Vitória: p. 255-6) 

Destarte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido verbalizado na 

inicial para: (a)Confirmando a tutela de urgência deferida, impor ao réu a 

obrigação de baixar o gravame registrado no SNG incidente sobre o 

veículo objeto da alienação fiduciária nº 4210060677, (GM/Celta 4P, 

modelo Life, placa NIY-7702, chassi 9BGRZ48908G31884), assim como se 

responsabilizando pela adoção de toda e qualquer providência inclusive o 

pagamento de taxas para emissão de novo CRLV ou documento atinente à 

propriedade e circulação do veículo, entregando-o diretamente à autora ou 

mediante comprovante nos autos, fixando-se prazo de 5 dias para a 
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comprovação da ordem, mantendo-se a multa cominatória diária já 

arbitrada na decisão antecipatória, até o limite do valor de mercado do 

veículo; (b) Condenar a demandada ao pagamento de danos morais, pela 

perda do tempo útil (desvio produtivo) impingida à autora ante a 

negligência da instituição financeira em lhe entregar o desembaraço sobre 

o veículo por ela alienado fiduciariamente ao demandado, a qual forte na 

ideia de que a indenização deva ser, ao mesmo tempo, proporcional à 

lesão, compensatória ao ofendido e educativa/sancionadora ao ofensor, 

fixo no montante de R$ 4.500,00, incidindo juros de mora desde a data do 

evento danoso, e correção monetária a partir da fixação do quantum 

indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção de 

Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Juína, 20 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000776-95.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR VISTOS, 

Cuida-se de execução de título extrajudicial manejada por microempresa, 

objetivando o recebimento de nota promissória no valor R$ 1.950,00 

referente à aquisição de um album vídeo-fotográfico de formatura. Em 

análise aos autos, verifica-se que a exequente se limitou a juntar com a 

inicial nota promissória, contrato de prestação de serviços, certidão de 

enquadramento no Simples Nacional e contrato social, deixando de 

observar as normas esculpidas no Enunciado n. 135[1] do FONAJE. Sendo 

assim, intime-se o exequente para emendar a inicial, a fim de comprovar 

sua situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual 

e municipal, bem como juntar documento fiscal correspondente ao negócio 

em discussão com os respectivos recolhimentos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Número do Processo: 

1001585-22.2017.8.11.0025 Promovente: Joao Batista Santana Promovido: 

Serasa S/A Vistos, etc. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95, e não havendo questões de forma a serem analisadas como 

matéria preliminar ao mérito, passo diretamente ao julgamento da questões 

de fundo. Emerge da análise dos autos que o cerne da controvérsia está 

na identificação dos limites da responsabilidade dos bancos de dados de 

restrição ao crédito no que pertine à obrigação imposta pelo art. 43, § 3º 

do CDC, ou seja, de comunicação prévia ao consumidor apontado à 

negativação da existência de tal indicação, para que ele possa, no prazo 

de lei, se opor a tal apontamento ou resolvê-lo pelos meios legais que 

entender cabíveis. De forma resumida, afirma o autor que esteve 

negativado em seu crédito desde o dia 13/01/2015, mas somente tomou 

conhecimento do fato quando tentou realizar compra a prazo no comércio 

local e foi barrado em sua intenção, pela aduzida negativação. Salienta 

que a indicação foi feita pelo Banco Bradesco por conta de um erro 

administrativo, já que considerou impaga uma prestação (dezembro de 

2014) de contrato de financiamento firmado com o autor (crédito bancário 

n. 4366571278), que estava devidamente quitada, tanto que o registro foi 

excluído dois meses depois. Entretanto, volta seu inconformismo contra a 

inobservância pela administradora de banco de dados de restrição ao 

crédito (SERASA), por não ter observado a regra imposta pela legislação 

consumerista, de previamente notificar o consumidor/devedor indicado a 

protesto, exatamente para que se evitem situações como a dos autos, 

resolvendo administrativamente um litígio desnecessário. Por sua vez, 

afirmou a demandada que a dívida apontada pela Bradesco 

Financiamentos, no valor de R$ 21.461,76, vencida em 29/12/2014 e 

disponibilizada para consulta de terceiros em 13/01/2015, restou excluída 

de seus cadastros em 17/03/2015, por solicitação da própria empresa 

credora, salientando, ademais, que a omissão alegada na inicial, não 

ocorreu, porque conforme demonstram os documentos anexos à peça 

defensiva (“lista de postagem – fac simples”), consta o carimbo dos 

Correios, atestando que a disponibilização da dívida (indicada pelo credor_ 

se deu em 29/12/2014, e a postagem prévia realizou-se no dia 05/01/2015, 

sendo publicizado o apontamento somente no dia 13/01/2015. Aduz que 

encaminhou a carta de comunicação exatamente ao endereço que o 

credor lhe forneceu para tanto, e por isso estaria isenta de qualquer 

responsabilidade por eventual não recebimento da missiva. Em sua 

manifestação à defesa, limitou-se o autor a dizer que apesar de fato 

residir na Rua Água da Prata, Módulo 06, nesta cidade e Comarca, sua 

residência tem numeração bastante distante da correspondência, porque 

foi apontado o endereço como sendo casa 1 0, ao passo que ele reside 

na casa de número 168W, incidindo, assim, a responsabilidade objetiva da 

administradora de banco de dados restritivos, como aduz a jurisprudência. 

Resenhados os fatos debatidos, em primeiro plano recorde-se que, de 

fato, nos termos do que estabelece a regra do art. 43, § 3º do CDC e se 

acha sumulado pela Corte Cidadã[1] é do órgão mantenedor do cadastro o 

dever de notificação prévia do pretenso negativado, não se imputando ai 

nenhuma responsabilidade a quem apontou a dívida. Entretanto, a questão 

litigiosa é distinta. Aqui não se discute a legitimidade do apontamento e 

nem a ocorrência da tentativa de comunicação prévia do devedor, mas 

sim, a quem caberia a responsabilidade de verificação/indicação do 

endereço correto do negativado, e, nesse diapasão, ao reverso do que 

afirma o autor, não é da administradora do serviço de restrição a 

obrigação de descobrir o endereço correto do devedor, bastando provar 

que foi enviada a correspondência ao endereço do consumidor indicado 

pelo responsável pelo apontamento da dívida, ex vi do que estabelece a 

Súmula 404-STJ, verbis: “É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na 

carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome 

em bancos de dados e cadastros. Sendo assim, se o pedido de 

indenização se fundava na premissa de que a dívida publicizada não foi 

previamente comunicada ao autor, e demonstrando-se que a mantenedora 

do órgão de restrição ao crédito encaminhou a missiva ao endereço que 

lhe foi informado, é fácil perceber que a pretensão, ao menos contra ela, 

não pode prosperar. Ante ao exposto, com espeque no art. 487, I, CPC, 

Julgo Improcedente a pretensão exordial porque não houve ato ilícito algum 

atribuível à demandada que justificasse a sua condenação a indenizar 

danos morais que não causou. Sem custas nem honorários nessa fase 

procedimental (arts. 54 e 55 da Lei dos Juizados Especiais). Sentença 

publicada no próprio PJE. Juína/MT, 21 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito. [1] Súmula nº 359 STJ: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h30min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CALIZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001567-98.2017.8.11.0025. REQUERENTE: VANDERLEI CALIZARIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação ordinária ajuizada por 

Vanderlei Calizário em face de Telefônica Brasil S.A., objetivando a 

declaração de inexistência de relação jurídica debitória com a ré, cumulada 

com pedido de indenização por danos morais em face da alegada 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com 

a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido. Em sua defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter 

agido no exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, anexando a peça cópia do contrato firmado com o autor, 

além de 'prints' de seu sistema interno e relatório de chamadas originadas 

e recebidas ( ID's. 12262557, 12262563 e 12262572). Intime-se o autor 

para, querendo, manifeste-se sobre a contestação e os documentos 

juntados pela ré, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para julgamento. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA AMORIM DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001582-67.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JACINTA AMORIM DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Jacinta Amorim dos Reis em face de Banco do 

Bradesco S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de restrição ao crédito, porque, em resumo, não 

possuiria débito nenhum com a instituição financeira , negando a 

celebração de qualquer contrato nesse sentido, fundamentando suas 

alegações e pretensão num extrato de consulta retirada de site ou de 

sistemas disponibilizados às empresas para aprovação de crédito. Em sua 

defesa, a a instituição financeira assinala ter agido no exercício regular de 

direito em face da regularidade na contratação diante da existência de 

contrato firmado com o autor e da utilização dos serviços, os quais, 

entretanto junta tão somente extratos bancários, nota-se que nem o autor 

e nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar os pontos 

controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de trazer 

documento que atesta a negativação de seu nome e crédito expedido por 

órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a procedência 

e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré apesar de 

insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação deixou de juntar aos autos os documentos que menciona ao 

longo de sua defesa. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 

dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação emitido por 

órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte os documentos 

mencionados na contestação, sob pena de preclusão da prova. Decorrido 

o prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILDO SALLES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001510-80.2017.8.11.0025. REQUERENTE: DEVANILDO SALLES LEMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. GRATUIDADE Conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, essa fase não 

comporta discussão de custas e honorários. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS Rejeito a preliminar de incompetência deste Juizado 

Especial suscitada pelo autor em vias de impugnação, tendo em vista que 

os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial grafotécnica requerida pelo autor. Salta aos olhos a 

similitude das assinaturas existente na procuração juntada pelo autor e 

constante no contrato de adesão ID 1181767. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, afasto a preliminar arguida em sede 

de contestação. Ultrapassada a fase de preliminares, passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c 

indenização por danos morais promovida DEVANILDO SALLES LEMES em 

face BANCO BRADESCO S.A., o promovente não reconhece a dívida de 

R$155,05 (cento e cinquenta reais e cinco centavos ) e pleiteia 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito promovido pela Reclamada, ao argumento 

de que não tem débito com a empresa ré. Em contestação a reclamada 

alega que não cometeu nenhum ilícito, uma vez que o Reclamante firmou 

contrato, do qual constam débitos em aberto, inexistindo dever de 

indenizar. Da análise do processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada comprovou a existência de relação jurídica 

entre as partes com a juntada de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP (ID 1181767) devidamente assinado, digitalização do 

documento pessoal do autor idêntico ao acostado a exordial, faturas e 

telas sistêmicas. Importante mencionar que no contrato acostado aos 

autos foram prestadas informações pessoais detalhadas do Reclamante 

que somente o mesmo poderia fornecer a a Reclamada, razão pela qual 

aceito por verdadeiras as alegações constantes na contestação. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes, não havendo que se falar em cobrança 

indevida. Corroborando: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – 

ASSINATURAS IDÊNTICAS – DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM 

GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso 

Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que 

seja oportunizado o contraditório. O novo documento encartado comprova 

que houve a contratação do serviço questionado. As provas dos autos 

são, portanto, suficientes para comprovar que o direito pleiteado é 

improcedente, tendo a parte Recorrida agido em flagrante má-fé, de modo 

que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pleitos 

iniciais. Recurso conhecido e provido. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 393736220178110001/2018, Turma Recursal Única - TJMT, Julgado 

em 27/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade está no agir da parte 
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Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013);? No que tange ao pedido contraposto, 

entendo procedente para condenar a parte reclamante a pagar a 

Reclamada, o valor do débito que está negativado na importância de 

R$208,84 (duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), devidamente 

acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

vencimento da fatura. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo Reclamante. Igualmente, JULGO pela condenação 

do Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa, a ser revertido em favor da Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. JULGO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante pagar à Reclamada o valor do débito 

negativado, na importância R$155,05 (cento e cinquenta cinco reais e 

cinco centavos), devidamente acrescido de juros de 1% e correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do vencimento da fatura. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Às providencias Juína/MT , 21 de Novembro 2018. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. X. D. (REQUERENTE)

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000050-24.2018.8.11.0025. REQUERENTE: RAQUEL FERREIRA DOS 

SANTOS, ELSON XAVIER DUTRA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório conforme art. 38 da Lei 9099/95. Cuida-se de acordo extrajudicial, 

em que as partes almejam o reconhecimento da união estável vivenciada e 

a dissolução consensual e partilha de bens. Na hipótese em análise, além 

da avença não envolver qualquer tipo de conflito, não se adequando à 

essência das práticas autocompositivas, não observou os preceitos legais 

atrelados ao bem jurídico tutelado. Consoante disposições do Provimento 

nº 37, a Corregedoria Nacional de Justiça normatizou o registro de união 

estável no livro E dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, 

com a finalidade de atender à necessidade de uniformização dos atos 

registrais relativos a essas uniões e de conferir maior segurança jurídica à 

relação mantida entre companheiros e desses com terceiros, inclusive no 

que tange aos aspectos patrimoniais. Nesses moldes, resta evidente que 

o legislador disciplinou o procedimento extrajudicial para reconhecimento 

da união estável, especificando, expressamente, as formalidades que 

deverão ser observadas pelas partes para que o respectivo negócio 

jurídico seja válido, regular e eficaz – sobretudo para efeitos patrimoniais 

entre os companheiros. Portanto, há que se concluir que o 

reconhecimento da união estável vivenciada entre as partes somente 

poderá ser formalizada mediante o ajuizamento de ação perante o juízo 

competente para matéria de família ou sucessões ou por meio de escritura 

pública, na forma prevista em lei. Nesses termos, considerando que o 

pedido formulado pelos requerentes envolve reconhecimento de união 

estável há que se observar os procedimentos previstos na legislação 

específica, adotando-se, conforme o caso, a via judicial, por meio da 

constituição de uma relação jurídica processual, ou extrajudicial, mediante 

lavratura de uma escritura pública feita por um notário. Ante ao exposto, 

considerando que o rito procedimental das ações envolvendo 

reconhecimento de união estável constitui direito indisponível aos 

postulantes, DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado, devendo o 

procedimento ser remetido ao arquivo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências. Juína/MT, 20 de novembro de 2018. Leidiane Correia da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 

9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína/MT, 20 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001311-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Número do Processo: 

1001311-58.2017.8.11.0025 Requerente: Luciana Quadros Requerida: 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A V I S T O S, 

Dispensado o relatório, nos termos do que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. O folhear dos autos revela se tratar de ação indenizatória, 

fundada em alegada inscrição indevida do nome da autora nos bancos de 

dados de restrição ao crédito, por dívida inexistente, uma vez que a 

concessionária de energia elétrica teria procedido ao lançamento e 

cobrança de fatura de consumo de energia, no valor de R$ 26,00, de 

unidade consumidora cujo desligamento já havia sido realizado com 

integral pagamento de todas faturas de consumo efetivamente ocorrido. 

Afirma a demandante que por precisar de crédito para capital de giro de 

sua atividade industrial, acabou por descobrir a negativação ocorrida, e ao 

se dirigir até a responsável pelo apontamento da dívida, demonstrou que 

inexistia qualquer fatura em aberto a ser cobrada, tanto que a empresa de 

energia, reconhecendo seu erro, prontificou-se a excluir o apontamento 

da dívida, o que demostra o erro da demandada mas não afastaria a 

responsabilidade pelo dever de indenizar os danos advindos de sua 

conduta ilícita, os quais se apresentariam in re ipsa, independentemente do 

tempo de negativação ou de prova da lesão a bem da personalidade em 

específico. De seu lado, a demandada reconhecendo o erro no 

apontamento da dívida inexistente, se limitou a aduzir que tal fato, de per 

si, não causaria lesão à alma ou a intimidade da autora que justificasse o 

pedido indenizatório. Esquadrinhadas as questões debatidas em juízo, 

resta bastante evidente que a solução da demanda é de singeleza por sua 

clarividência, na medida em que são indiscutíveis a ação ilícita e o seu 

resultado danoso, não havendo que se discutir sobre a repercussão do 

ato comissivo perpetrado pela ré sobre bens da personalidade da autora, 

porque, como é cediço, os danos morais decorrentes de negativação 

indevida são presumíveis, verbis: "em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular nesse cadastro" (Ag. 

Reg no Ag. de Instrumento nº 203613 - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - 4ª 

Turma). Quantificando o valor da indenização, em observância aos 

parâmetros fixados na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, segundo a 

qual, para a quantificação da lesão extrapatrimonial tem o julgador que 

valorar o tamanho da lesão, a repercussão do dano na esfera íntima do 

ofendido e as condições econômicas dos envolvidos, entendo cabível, 

portanto, o arbitramento do dano em R$ 3.500,00. Ante ao exposto, nos 

termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, 

julgando parcialmente procedente a pretensão vestibular, para: (a) 

determinar o cancelamento em definitivo da anotação realizada nos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a débitos de consumo de energia 

relativos à unidade consumidora comprovadamente desligada e não 
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utilizada pela autora, fixando multa diária de R$ 100,00, até que se realize 

a baixa do registro, limitando-se o montante até o valor da indenização 

aqui fixada; (b) condenar a requerida ao pagamento de indenização, por 

danos morais, ante a cobrança indevida e injustificável de dívida 

inexistente, arbitrando o valor indenizável em R$ 3.500,00, que se 

apresenta razoável e suficiente a ressarcir os prejuízos pessoais 

causados pela ação ilícita da demandada, incidindo juros de mora desde a 

data do evento danoso, e correção monetária a partir da fixação do 

quantum indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção 

de Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Juína, 22 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA LIZVESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001594-81.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ROSELI DE FATIMA LIZVESKI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Roseli de Fatima Lizveski em face de Banco do 

Bradesco S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de restrição ao crédito, porque, em resumo, não 

possuiria débito nenhum com a instituição financeira, negando a 

celebração de qualquer contrato nesse sentido, fundamentando suas 

alegações e pretensão num extrato de consulta retirada de site ou de 

sistemas disponibilizados às empresas para aprovação de crédito. Em sua 

defesa, a a instituição financeira assinala ter agido no exercício regular de 

direito em face da regularidade na contratação diante da existência de 

contrato firmado com o autor e da utilização dos serviços, os quais, 

entretanto, não vieram anexos nem no bojo da peça defensiva. Da análise 

dos autos, constato que nem o autor e nem a ré trouxeram documentos 

essenciais a elucidar os pontos controvertidos na lide, a uma porque o 

autor não cuidou de trazer documento que atesta a negativação de seu 

nome e crédito expedido por órgão oficial de proteção ao crédito gerando 

dúvidas sobre a procedência e credibilidade da consulta realizada e, a 

duas porque a ré apesar de insistir na tese de existência do negócio 

jurídico que deu ensejo à negativação deixou de juntar aos autos os 

documentos que menciona ao longo de sua defesa. Dito isto, a fim de 

evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, concedo às partes 

prazo comum e fatal de 5 dias, para que o autor traga aos autos extrato 

de negativação emitido por órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para 

que junte os documentos mencionados na contestação, sob pena de 

preclusão da prova. Decorrido o prazo assinalado, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONI DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 25/01/2019 às 14h20min. O não comparecimento pessoal da 

parte Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 14h40min. O não comparecimento pessoal da parte 

Requerente a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo nº: 

1001235-34.2017.8.11.0025 Requerente: Sebastiao Dias de Souza 

Requerida: VIVO S.A V I S T O S, Trata-se de ação de repetição de 

indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, baseada 

na tese de que teria a demandada cancelado/bloqueado para uso, 

indevidamente, a linha telefônica ostentada pelo autor, por força de 

contrato de prestação de serviços de telefonia celular ajustado entre as 

partes, causando-lhe aborrecimentos e frustrações além de lhe exigir pela 

prestação de serviços que não foram executados. A existência do 

contrato e o bloqueio da linha telefônica são fatos incontroversos, mas o 

que ainda não alcançou esclarecimento pelas partes é qual foi o motivo do 

cancelamento da linha telefônica, já que segundo o autor, o numeral (66) 

99986-7073, o qual possuía havia mais de sete anos, usando o plano Vivo 

Controle, foi cancelado/bloqueado em 15/02/2017, ao passo que de 

acordo com a demandada o cancelamento e bloqueio ocorreram somente 

em outubro de 2017. Desse modo, a questão fática não resolvida está em 

saber se ao tempo reclamado pelo autor sua linha já estava sem 

funcionamento ou não, inclusive porque esse é o motivo para o pedido de 

repetição de indébito (porque teria ele sido cobrado e pago pelas faturas 

dos meses de fevereiro a abril de 2017 mesmo sem que o serviço 

estivesse sendo prestado) e também o contra-motivo suscitado pela ré, 

primeiro para cancelar o contrato e depois para cobrar, inclusive com 

negativação da dívida, os valores de faturas que teriam não sido 

adimplidos pelo demandante, nos meses de maio a agosto de 2017. 

Portanto, fixado o ponto controvertido, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07/12/2018, às 14h, salientando que inclusive nela é 

que se decidirá quanto ao pedido incidental de exclusão do apontamento 

da dívida nos órgãos de proteção ao crédito, já que também não está claro 

se a dívida referente ás faturas dos meses cobrados (após maio de 2017) 

foram ou não pagas e se houve consumo nesse período. Ciência às 

partes de que deverão comparecer ao ato, acompanhadas da prova que 

pretendam produzir, pena de preclusão do direito de provar. Saliente-se, 

ademais, inexistir revelia no caso versando, porque, como repetidamente 

tenho aduzido, não cabe ao juízo ou a qualquer das partes dispor sobre 

prazos processuais que estão definidos em lei, e, se há disposição 

expressa no art. 30 da Lei n. 9.099/95 que a contestação deve ser 
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apresentada no mesmo ato concentrado em que se desenvolve toda fase 

probatória e decisória do procedimento sumaríssimo (a audiência de 

instrução e julgamento), então ainda que no mandado constasse outro 

prazo ou momento processual, isso não serve a provocar prejuízos aos 

litigantes, porque, repita-se, não compete ao julgador criar prazos 

processuais. No mesmo diapasão é o ENUNCIADO 10 do FONAJE: “A 

contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e 

Julgamento”. Dessarte, rejeito a alegação de revelia, e determino o 

prosseguimento do feito, nos moldes do que decidido acima. Intimem-se as 

partes. Juína/MT, 21 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-74.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001588-74.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JESSICA DA SILVA TEIXEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Jessica da Silva Teixeira em face de Banco do 

Bradesco S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação 

jurídica debitória com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos 

morais em face da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a 

bancos de dados de restrição ao crédito, porque, em resumo, não 

possuiria débito nenhum com a instituição financeira , negando a 

celebração de qualquer contrato nesse sentido, fundamentando suas 

alegações e pretensão num extrato de consulta retirada de site ou de 

sistemas disponibilizados às empresas para aprovação de crédito. Em sua 

defesa, a a instituição financeira assinala ter agido no exercício regular de 

direito em face da regularidade na contratação diante da existência de 

contrato firmado com o autor e da utilização dos serviços, os quais, 

entretanto, não vieram anexos nem no bojo da peça defensiva. Da análise 

dos autos, constato que nem o autor e nem a ré trouxeram documentos 

essenciais a elucidar os pontos controvertidos na lide, a uma porque o 

autor não cuidou de trazer documento que atesta a negativação de seu 

nome e crédito expedido por órgão oficial de proteção ao crédito gerando 

dúvidas sobre a procedência e credibilidade da consulta realizada e, a 

duas porque a ré apesar de insistir na tese de existência do negócio 

jurídico que deu ensejo à negativação deixou de juntar aos autos os 

documentos que menciona ao longo de sua defesa. Dito isto, a fim de 

evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, concedo às partes 

prazo comum e fatal de 5 dias, para que o autor traga aos autos extrato 

de negativação emitido por órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para 

que junte os documentos mencionados na contestação, sob pena de 

preclusão da prova. Decorrido o prazo assinalado, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. Juína-MT 22 de Novembro 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001593-96.2017.8.11.0025. REQUERENTE: EULALIA LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Eulalia Lima da Silva em face de Banco do Bradesco 

S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória 

com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face 

da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados 

de restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum 

com a instituição financeira , negando a celebração de qualquer contrato 

nesse sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato 

de consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a a instituição financeira 

assinala ter agido no exercício regular de direito em face da regularidade 

na contratação diante da existência de contrato firmado com o autor e da 

utilização dos serviços, os quais, entretanto, não vieram anexos nem no 

bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato que nem o autor e 

nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar os pontos 

controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de trazer 

documento que atesta a negativação de seu nome e crédito expedido por 

órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a procedência 

e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré apesar de 

insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação deixou de juntar aos autos os documentos que menciona ao 

longo de sua defesa. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 

dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação emitido por 

órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte os documentos 

mencionados na contestação, sob pena de preclusão da prova. Decorrido 

o prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. JUÍNA, 22 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001595-66.2017.8.11.0025. REQUERENTE: LIANE FERREIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação ordinária ajuizada por 

Liane Ferreira em face de Banco do Bradesco S.A., objetivando a 

declaração de inexistência de relação jurídica debitória com a ré, cumulada 

com pedido de indenização por danos morais em face da alegada 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados de 

restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum com 

a instituição financeira , negando a celebração de qualquer contrato nesse 

sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato de 

consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a a instituição financeira 

assinala ter agido no exercício regular de direito em face da regularidade 

na contratação diante da existência de contrato firmado com o autor e da 

utilização dos serviços, os quais, entretanto, não vieram anexos nem no 

bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato que nem o autor e 

nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar os pontos 

controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de trazer 

documento que atesta a negativação de seu nome e crédito expedido por 

órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a procedência 

e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré apesar de 

insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação deixou de juntar aos autos os documentos que menciona ao 

longo de sua defesa. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 

dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação emitido por 

órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte os documentos 

mencionados na contestação, sob pena de preclusão da prova. Decorrido 

o prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. Juína/MT 22 de Novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001597-36.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JAIL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS, Cuida-se de ação 

ordinária ajuizada por Jail Gomes da Silva em face de Banco do Bradesco 

S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória 

com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face 

da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados 

de restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum 

com a instituição financeira , negando a celebração de qualquer contrato 

nesse sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato 

de consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a a instituição financeira 

assinala ter agido no exercício regular de direito em face da regularidade 

na contratação diante da existência de contrato firmado com o autor e da 

utilização dos serviços, os quais, entretanto, não vieram anexos nem no 

bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato que nem o autor e 

nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar os pontos 

controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de trazer 

documento que atesta a negativação de seu nome e crédito expedido por 

órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a procedência 

e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré apesar de 

insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação deixou de juntar aos autos os documentos que menciona ao 

longo de sua defesa. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 

dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação emitido por 

órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte os documentos 

mencionados na contestação, sob pena de preclusão da prova. Decorrido 

o prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001672-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO VARGAS 30523432895 (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 12h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-23.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-23.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, CIFRAO 

FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 12h40min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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JEFERSON GONCALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001603-43.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JEFERSON GONCALVES 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação ordinária 

ajuizada por Jeferson Gonçalves Santana em face de Telefônica Brasil 

S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica debitória 

com a ré, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face 

da alegada inscrição indevida de seu nome e CPF junto a bancos de dados 

de restrição ao crédito, porque, em resumo, não possuiria débito nenhum 

com a empresa de telefonia, negando a celebração de qualquer contrato 

nesse sentido, fundamentando suas alegações e pretensão num extrato 

de consulta retirada de site ou de sistemas disponibilizados às empresas 

para aprovação de crédito. Em sua defesa, a prestadora de serviços de 

telefonia assinala ter agido no exercício regular de direito em face da 

regularidade na contratação diante da existência de contrato firmado com 

o autor e da utilização dos serviços, os quais, entretanto, não vieram 

anexos nem no bojo da peça defensiva. Da análise dos autos, constato 

que nem o autor e nem a ré trouxeram documentos essenciais a elucidar 

os pontos controvertidos na lide, a uma porque o autor não cuidou de 

trazer documento que atesta a negativação de seu nome e crédito 

expedido por órgão oficial de proteção ao crédito gerando dúvidas sobre a 

procedência e credibilidade da consulta realizada e, a duas porque a ré 

apesar de insistir na tese de existência do negócio jurídico que deu ensejo 

à negativação deixou de juntar aos autos os documentos que menciona ao 

longo de sua defesa. Dito isto, a fim de evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, concedo às partes prazo comum e fatal de 5 

dias, para que o autor traga aos autos extrato de negativação emitido por 

órgão oficial de proteção ao crédito e a ré para que junte os documentos 

mencionados na contestação, sob pena de preclusão da prova. Decorrido 

o prazo assinalado, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251144 Nr: 3616-74.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmarino Franco de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Samuel Greve, Maria dos Santos 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos verifico que na exordial o requerente não 

informou quais são os confinantes do imóvel usucapiendo, informação 

esta de suma importância para o regular processamento do feito. Desta 

feita, INTIME-SE o autor para emendar a inicial, apresentando o rol de 

confinantes da área guerreada, com a devida qualificação e endereço 

para citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala.

Com a juntada, EXPEÇA-SE mandado de citação e/ou expedição de carta 

precatória para citação dos confinantes nos endereços apresentados.

Ademais, DEFIRO o pleito das Fazendas Federal e Estadual de fls. 36 e 43, 

devendo proceder-se às intimações conforme solicitado.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243426 Nr: 4657-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli, Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Vistos.

Em tempo, considerando que esta Magistrada possivelmente estará em 

curso junto à ESMAGIS na data aprazada para a solenidade, aguardando 

à confirmação deliberação superior, com o fito de evitar a prática de atos 

desnecessários, ANTECIPO a audiência para o dia 06/12/2018 às 

16h30min, devendo as partes serem intimadas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252309 Nr: 4224-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Caetano Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Teles Tamandaré, Imobiliaria 25 de 

Maio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, Rafael 

Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.47 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecerem na 

audiência de Conciliação designada para o dia 29/11/2018, às 13hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232542 Nr: 3330-67.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 86, de modo que DETERMINO que expeça-se 

Mandado de Busca e Apreensão a ser cumprido no endereço a seguir, 

Rua Antonio Martins da Costa, 7- AP 104 Centro – Mirassol D’Oeste.

Após, com a resposta, INTIME-SE o exequente para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248106 Nr: 2175-58.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edesio da Silva dos Santos, Zuleide Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a autora acerca da manifestação apresentada pelo INSS às 

fls.65/65-v, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253045 Nr: 4751-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal promovida pelo Município de Mirassol 

D’Oeste/MT em desfavor de Oziel dos Santos, devidamente qualificado 

nos autos, tendo por norte as certidões de dívida ativa n°. 205/2017 com o 

intuito de receber o valor de R$ 326,02 (trezentos e vinte e seis reais e 

dois centavos).

 Pois bem. Considerando que o valor em execução não supera o montante 

de 15 UPFs- MT, que é o custo mínimo para a abertura e manutenção de 

uma ação de execução fiscal dentro do Poder Judiciário, DETERMINO o 

arquivamento provisório da ação de execução fiscal em foco, conforme o 

PROVIMENTO N. 13/2013 – CGJ e valor atualizado pela Portaria SEFAZ 

285/2014 – caput, artigo 3º.

 Vale registrar que, de acordo com o Provimento em questão, “§ 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.”

 INTIME-SE o Município exequente da medida ora adotada, mormente para 

que promova a reunião de processos contra o mesmo devedor, se 

existentes, a fim de que a execução, superando o limite indicado, recobre 

o seu curso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido in albis o prazo ou não haja execuções a serem reunidas, 

AO ARQUIVO PROVISÓRIO, sendo eventual desarquivamento isento de 

custas, nos termos do art.2º do mencionado diploma normativo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31286 Nr: 1791-13.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na toada da manifestação de fls. 256, DETERMINO a remessa dos autos 

ao Contador do juízo para atualização do valor devido.

Com o aporte do cálculo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188608 Nr: 2431-40.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Léa Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Vistos.

Considerando a informação de fl.243, AGUARDE-SE o feito em cartório até 

a apresentação da planilha de cálculo atualizada, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Após, ao exequente para se manifestar, em 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 90195 Nr: 3760-29.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Nascimento Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A - MT, Tenille 

Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl.162, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento regular ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233856 Nr: 4122-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Ssnchik Tulio - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls 98, de modo que DETERMINO que expeça-se 

Mandado de Citação com a finalidade de citação do executado no 
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endereço acostado à fl. 98-vº, nos termos da decisão de fl. 87.

Após, com o retorno dos mandados, INTIME-SE o exequente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 17 Nr: 2-77.1988.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leniz da Graça O. 

Molkenthin - OAB:10684-MT

 Vistos.

Ante o certificado de fl.271, CUMPRA-SE o terceiro paragrafo da decisão 

de fl. 266, devendo o autor e os interessados serem intimados 

pessoalmente para dar andamento nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259689 Nr: 1694-61.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paracatu Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Paracatu Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cunha - OAB:14.008, 

Emerson Pinheiro Leite - OAB:19.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação e devidamente 

certificaos, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 8-50.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:3059-MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 198 de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 01 (hum) ano, nos termos do artigo 921, III e §1º, no mais 

expeça-se certidão do crédito exequendo.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE à exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo de sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente a 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 12791 Nr: 556-84.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Aparecido dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 41-vº, suspendendo o feito pelo prazo de 01 

(hum) anos, nos termos do art. 151, IV do CTN.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 09 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250172 Nr: 3119-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simaz Mamedes Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 38, de modo que devera a Secretaria de Vara 

CUMPRIR integralmente o teor da decisão de fl. 36.

Após, a devida certificação pelo Oficial de Justiça, VISTAS a parte autora 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237907 Nr: 1718-60.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete da Conceição Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos, após, em cumprimento do acórdão 
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de fl. 79/79-vº, arquive-se.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 135061 Nr: 2340-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a certidão de fl.261, AGUARDE-SE em cartório o julgamento do 

Recurso interposto ou manifestação das partes.

Se julgado, certifique-se.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 178855 Nr: 796-24.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY ª STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

No mais, DEFIRO o pedido reiterado à fl. 2.552/2.552-vº, de modo que 

proceda com o levantamento do valor depositado em juízo, no que condiz 

aos honorários periciais, observando a conta bancária ora informada, 

razão pela qual EXPEÇA-SE o competente Alvará.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233931 Nr: 4164-70.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAL, MLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl.54, de modo que DETERMINO que SE INTIME a 

autora para comparecer ao Núcleo da Defensoria Pública, para apurar os 

comprovantes juntados pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251952 Nr: 4053-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joyce Milani Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 210/211, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257778 Nr: 830-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 45, de modo que DETERMINO que expeça-se 

Mandado de Busca e Apreensão a ser cumprido no endereço a seguir, 

Rua Germano Greve, 1146, Centro, Mirassol D’Oeste.

Após, com a resposta, INTIME-SE o exequente para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 169903 Nr: 3700-51.2012.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra, 

Bezerra Confecções Ltda-EPP, Vinicíus Alves Bezera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

FRANCIELLY ª STORTI ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele 

Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

No mais, DEFIRO o pedido reiterado à fl. 1.892, de modo que proceda com 

o levantamento do valor depositado em juízo, no que condiz aos 

honorários periciais, observando a conta bancária ora informada, razão 

porque EXPEÇA-SE o competente Alvará.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 206185 Nr: 1227-24.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Borges Juchinievski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos, após, em cumprimento do acórdão 

de fl. 134/134-vº, arquive-se.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237877 Nr: 1701-24.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Bueno Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.107 de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE à exequente 

para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo de sem manifestação, INTIME-SE pessoalmente a 

exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 08 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 169851 Nr: 3691-89.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Reis Valentim Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, DIONE KAROLINE GOMÇALVES HOLANDA - 

OAB:14554/E, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, Valéria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 204, razão pela qual EXPEÇA-SE o respectivo 

precatório, observando-se o disposto no art.100,CF/88, encaminhando-se 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 07 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219454 Nr: 3502-43.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inael Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:1.127-A, Manoel Alvares Campos Junior - OAB:9.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a concordância do requerido referente ao cálculo de fls. 

85/86, DETERMINO que EXPEÇA-SE o respectivo precatório, 

observando-se o disposto no art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Em se tratando de obrigação de pequeno 

valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

No mais, AGUARDE-SE o feito em cartório até o pagamento da requisição 

de pequeno valor, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252309 Nr: 4224-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Caetano Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu Teles Tamandaré, Imobiliaria 25 de 

Maio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, Rafael 

Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Vistos.

Uma vez indicados os confinantes às fls. 45/46, CITE-OS dos termos da 

presente ação.

Considerando o interesse da parte requerida em conciliar, bem como ante 

a nova sistemática do Código de Processo Civil que prioriza a 

autocomposição entre as partes, com supedâneo no inciso V, do artigo 

139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino 

a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 29/11/2018, às 13h00min.

 Todavia, desde já saliento que sem razão o requerido em manifestação de 

fls. 41/42, ao aduzir que o prazo para contestação não se iniciou, uma vez 

que de início esta magistrada entendeu que a conciliação seria improvável, 

levando-se em consideração as experiências com feitos desta natureza, 

razão pela qual dispensou a designação prévia, razão pela qual o início do 

prazo para contestar deu-se conforme art. 335, III, do CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10 art. 334, do CPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Ademais, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) dias para o autor proceder à 

juntada do mapa e memorial descritivo da área.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:25.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 Vistos.

Em tempo, considerando que esta Magistrada possivelmente estará em 

curso junto à ESMAGIS na data aprazada para a solenidade, aguardando 

à confirmação deliberação superior, com o fito de evitar a prática de atos 

desnecessários, ANTECIPO a audiência para o dia 07/12/2018 às 

13h30min, devendo as partes serem intimadas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:25.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 443 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução e Julgamento redesignada para o dia 07/12/2018, 

às 13h30min.Igualmente de que foi expedido Carta Precatória para a 

Comarca de Cianorte -PR com a finalidade de inquirição da testemunha 

arrolada pela parte requerida. Outrossim fica o Procurador da parte 

requerida intimado para efetuar a distribuição da carta precatória perante 

o Juízo daquela Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243426 Nr: 4657-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli, Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimação dos Procuradores das partes requerida da r. decisão de fls. 

303 a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

comparecerem na audiência de instrução e julgamento redesignada para o 

dia 06 de dezembro de 2018, às 16h30min

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6053 Nr: 1356-20.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1356-20.2000 .811.0011 Código 6053

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Manoel Ferreira da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Manoel Ferreira da Silva, Cpf: 

44261608120 Filiação: Teodora Ferreira da Silva, brasileiro(a), casado(a), 

autônomo, Endereço: Rua Erminio Dela Roque, S/nº, Bairro: Parque 

Bandeirantes, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 592,20( Quinhentos e noventa e dois Reais e 

vinte centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1356-20.2000 .811.0011 Código 6053

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Manoel Ferreira da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Manoel Ferreira da Silva, Cpf: 

44261608120 Filiação: Teodora Ferreira da Silva, brasileiro(a), casado(a), 

autônomo, Endereço: Rua Erminio Dela Roque, S/nº, Bairro: Parque 

Bandeirantes, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 592,20( Quinhentos e noventa e dois Reais e 

vinte centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90941 Nr: 3945-67.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. A Martins - Drogaria - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3945-67.2009.811.0011 Código 90941

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: J.J.A Martins – Drogaria ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): J. J. A Martins - Drogaria - Me, CNPJ: 

05852407000160, brasileiro(a), Endereço: Rua 28 de Outubro, 3082, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 ( Quinhentos e cinquenta Reais e vinte e 

três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 21 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1729 Nr: 94-06.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juba Supermercados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte exequente por meio de seu (ua) advogado 

(a), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 484,05 (quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e cinco centavos) a que foi condenado nos termos de r 

sentença. Este Valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando 

o valor das custas, sendo R$ 484,05 (quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e cinco centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes 

). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e mandar gerar guia. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1729 Nr: 94-06.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juba Supermercados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte exequente por meio de seu (ua) advogado 

(a), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 484,05 (quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e cinco centavos) a que foi condenado nos termos de r 

sentença. Este Valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando 

o valor das custas, sendo R$ 484,05 (quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e cinco centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes 

). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e mandar gerar guia. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001773-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NERES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o Sistema PJe acusa a 

inexistência de recolhimento das guias de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, vinculando a guia de recolhimento aos autos, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001774-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001774-08.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JAQUELINE MORAIS GONZALES RÉU: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Considerando que o comprovante de 
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endereço juntado com a exordial é desatualizado e não consta o nome da 

parte autora, determino a intimação da parte autora para que se proceda 

com emenda a peça inicial, a fim que seja encartado aos autos 

comprovante de residência atualizado e tendo a parte autora como titular 

ou em hipótese de locação que seja apresentado o respectivo contrato, ou 

na falta deste, declaração do proprietário, com firma reconhecida em 

cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 320, NCPC. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste 

– MT, 22 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Substituição Legal (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001779-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE ANTONIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001779-30.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUSINETE ANTONIA DE PAULA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Dedilhando os autos verifico que o 

comprovante de endereço juntado com a exordial não consta o nome da 

parte autora e é de endereço distinto ao informado nos documentos de id 

nº 16602290 e 16602793. Em razão disto, determino que se proceda com 

emenda a peça inicial para que aporte ao autos comprovante de 

residência tendo como titular a parte autora ou em hipótese de locação 

que seja apresentado o respectivo contrato, ou na falta deste, declaração 

do proprietário, com firma reconhecida em cartório, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, CPC. 

Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243314 Nr: 4604-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Marli Andromede Ferreira, José Francisco Brito Euzébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LEMOS PRADO DE 

CARVALHO - OAB:192.989 SP, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 Vistos.

Em tempo, considerando que esta Magistrada possivelmente estará em 

curso junto à ESMAGIS na data aprazada para a solenidade, aguardando 

à confirmação deliberação superior, com o fito de evitar a prática de atos 

desnecessários, ANTECIPO a audiência para o dia 06/12/2018 às 

17h30min, devendo as partes serem intimadas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237778 Nr: 1662-27.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebiades José Vieira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 118, cujo teor transcrevo:"Acolho a justificativa de fl. 117, deste 

modo designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/01/2019, 

às 15h00."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241096 Nr: 3475-89.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pinheiro Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para informar o atual e correto 

endereço do requerido,para posterior intimação de setença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258433 Nr: 1126-45.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Titica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 73, cujo teor transcrevo:"Fixo como pontos controvertidos: a) a 

prática de ato ilícito pelo réu; b) o nexo de causalidade entre a conduta e o 

alegado dano; c) a prática de ato ilícito pelo autor. Em razão da 

necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de prova 

documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e 

depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, audiência de 

instrução e julgamento para a data mais próxima possível, qual seja, dia 

22/01/2018, às 14h00, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, 

as partes poderão chegar a um acordo. Determino o comparecimento 

pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, nos termos do 

art. 139, VIII do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o 

rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 

450 do NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS MARIA DA SILVA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando o teor da certidão de id nº 16574031, 
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donde ressai a inéria da requerente, e, que a demandada se limitou a 

demonstrar o cumprimento da obrigação, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010429-54.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. FABRE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Considerando que restou infrutífera a diligência retro deferida, 

consoante Certidão de Id. 16600975, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, nos termos da R. Decisão de Id. 

15865321. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de 

novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-22.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010672-56.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CABRAL BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Tendo em vista que o executado deixara transcorrer 

o prazo sem o pagamento do débito bem como sem apresentar embargos 

à execução, DETERMINO a intimação da parte autora para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-25.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETE HELENA COFANI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando o pagamento voluntário pela 

demandada em id nº 16552810, INTIME-SE a autora para manifestar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como 

concordância e consequente quitação integral. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16589067, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 19/03/2019 Hora: 16:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011209-28.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MAZIERO ORLANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO OAB - MT11589/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Considerando que restou infrutífera a diligência deferida pela R. 

Decisão de Id. 16240754, conforme Carta Precatória devolvida e juntada 

no Id. 16606723, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 22 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CABRAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 22 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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CREUSA GONCALVES PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 21 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VENTURA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na solenidade de conciliação, 

consoante ressai do termo aportado no id nº 16596750. A presença da 

parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos 

o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARQUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id 

n. 16596350, donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente 

citada, APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados 

Especiais (nº. 9.099/95), bem como CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias 

para juntada do substabelecimento. Ademais, DETERMINO que INTIME a 

autora, na pessoa do(s) advogado(s) caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir nessa, ou o julgamento imediato a lide. 

ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para prolatação de sentença. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’oeste/MT, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILZA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. DEFIRO o pedido de id nº 16595720, de modo que 

CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para que a autora apresente novo 

endereço da demandada. Se apresentado endereço, DETERMINO que se 

proceda à citação da reclamada, bem como que a Serventia do Juízo 

DESIGNE nova data para a realização da audiência de conciliação nestes 

autos. Outro o cenário, CONCLUSOS. Caso reste infrutífera, INTIME-SE a 
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autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-60.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MATOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE PAMELA ARAUJO OAB - SP316625 (ADVOGADO(A))

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO OAB - SP362569 

(ADVOGADO(A))

THIAGO XAVIER ALVES OAB - SP331632 (ADVOGADO(A))

FELIPE AVELLAR FANTINI OAB - SP333629 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na solenidade de conciliação, 

consoante ressai do termo aportado no id nº 16596380. A despeito de o 

advogado da autora ter comparecido ao ato, conforme redação do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, a presença é pessoal, não isentando o feito da 

extinção o fato de o procurador do autor ter comparecido à solenidade. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar 

para apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-86.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DHIECI GRACIELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA em que alega omissão constante na 

sentença de id nº 16321297 quanto à ausência de análise dos pedidos de 

provas. A embargada apresentou contra-razões,rechaçando a tese do 

embargante. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Com efeito, no tocante à alegação de que a sentença 

em voga fora omissa, tal não se trata do vício delineado, uma vez que esta 

Magistrada proferiu sentença com base em todas as provas acostadas 

nos autos, analisando minunciosamente o presente feito, afastando os 

pedidos que entendeu serem medidas desnecessárias, dessa forma, não 

há que se falar em contradição ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, 

inciso II do CPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE 

MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE 

PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento 

embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 559 de 818



embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a 

conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. 

(STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO 

a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença 

debatida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA em que alega omissão constante na 

sentença de id nº 16319134 quanto a ausência de análise dos pedidos de 

provas. A embargante rechaçou a tese do embargado. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Com efeito, no tocante à alegação de que a sentença 

em voga fora omissa, tal não se trata do vício delineado, uma vez que esta 

Magistrada proferiu sentença com base em todas as provas acostadas 

nos autos, analisando minunciosamente o presente feito, afastando os 

pedidos que entendeu serem medidas desnecessárias, dessa forma, não 

há que se falar em contradição ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, 

inciso II do CPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE 

MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE 

PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento 

embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão 

embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a 

conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. 

(STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO 

a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença 

debatida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-77.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de embargos de declaração opostos por 

VIVO S.A. em id nº 16400562, em face da sentença proferida em id nº 

16187234. Narra o embargante, em suma, que a sentença supracitada 

teria sido contraditória, tendo em vista que na fundamentação constou 

valor referente à indenização por danos morais diverso do da parte 

dispositiva da sentença. A embargante rechaçou a tese do embargado. 

Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, compulsando 

detidamente os autos, verifico que realmente a sentença combatida foi 

contraditória, ao constar que o valor devido seria R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), e na parte dispositiva fixar valor diverso. Ante o exposto, RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, e no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que corrijo a 

contradição constante, passando a constar na referida sentença: “(...) 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, eis que se trata de um lado uma consumidora hipossuficiente; e 

de outro lado uma empresa fornecedora de telefonia, indico a indenização 

em R$3.000,00 (três mil reais). (...)”. MANTENHO os demais termos da 

sentença. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCEMIR LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16619717. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 22 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000139-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA ROCHA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16620042. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 22 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010212-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAIMUNDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou 

manifestação, conforme Id. 16617853, INTIME-SE o impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo 3º da R. 

Sentença/Decisão de Id. 15826245. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 22 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.16609956 audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o 30 de Janeiro de 2019 às 13:00 horas. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-78.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KELRIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação do advogado dativo 

nomeado nos presentes autos Wesley Ferreira, a fim de informar que 

encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Honorários Advocatícios deferida pela R. Decisão de Id. 10252849. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-76.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Geferson Barbosa da Silva (TESTEMUNHA)

Clovis Guimarães de Souza (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação do advogado dativo 

nomeado nos presentes autos Wesley Ferreira, a fim de informar que 

encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Honorários Advocatícios deferida pela R. Decisão de Id.9779945. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258579 Nr: 1205-24.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luiz Jose da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Titica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que através desta, intimo a advogada da parte querelante, na 

pessoa da Drª. Juliana Fernandes de Sá, da audiência Preliminar 

designada para a data de 21 de Fevereiro de 2019 às 13:30 horas.

3ª Vara Criminal

Edital

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA 

SECRETARIA DA 3ª VARA E PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

POPULAR DO JÚRI DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – ESTADO 

DE MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI, ETC...

F A Z S A B E R a todos quantos virem o presente Edital ou dele 

conhecimento tiverem, nos termos do artigo 426 de CPP os cidadãos 

abaixo relacionados foram alistados para servirem como membros do 

Corpo de Jurados do Tribunal Popular do Júri desta Comarca de Mirassol 

D’Oeste - MT, nas sessões periódicas e extraordinárias dos Júris, durante 

o ano de 2019 .

Seguem as diretrizes inerentes ao Tribunal do Júri, normatizadas pelo 

Código de Processo Penal:

Art. 436 - O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437 - Estão isentos do serviço do júri:

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV – os Prefeitos Municipais;

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 
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Defensoria Pública;

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII – os militares em serviço ativo;

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438 - A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

Art. 440 - Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441 - Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

 Art. 442 - Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443 - Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

 Art. 444 - O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445 - O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código

LISTA DEFINITIVA

 Nº NOME PROFISSÃO

1. ADAILCE ANTONIA DE PAULA CALOSSA FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

 2. ADRIANA CRISTINA FERRARI MARTINS FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

3. ALDENI ANGELA LEITE SILVEIRA FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

4. ALEKSANDRO BRENTAN FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

5. ALINE RENATA SOARES LUIZ FUNC. COLÉGIO OBJETIVO

6. AMARILDO PEDRO DO NASCIMENTO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

7. ANA CLAUDIA ALONSO RIBEIRO FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

8. ANA CLAUDIA DE SOUZA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

9. ANGELA MARIA CASTILHO DE LIMA FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

10. ANTONIO CASADO SANTIAGO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

11. ANTONIO JOSE DA ROCHA FUNC. COL.PEDRO GAL. GARCIA

12. ANTONIO TEODORO RODRIGUES EMPRESÁRIO

13. CAMILA TOLLO FUNC. CARTÓRIO 2° OFÍCIO

14. CARLOS ALBERTO NUNES DA CRUZ FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

15. CARLOS CÉSAR CAMPANHA FUNC. COLÉGIO INOVAÇÃO

16. CARLOS EDUARDO TOLON SERVIDOR PÚBLICO

17. CAROLINA MARTINS DOS SANTOS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

18. CELIA PAULA LUPERINI FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

19. CHARLES ESTEVES MAGOSSO FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

20. CLAUDECIR ALVES BRUNO FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

21. CLAUDIO ROBERTO DUARTE NUNES FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

22. CLÉZIA CAETANO DA SILVA FUNC. UNIMED

23. CYNTIA CIBELE CAPELETTI LEAO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

24. DALIANE CRISTINA B. LOURENÇÃO FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

25. DANILO CENA DA SILVA FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

26. DENILSON MAIA DE MELO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

27. DENILZA APARECIDA DE ALMEIDA FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

28. EDNA PRADO FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

29. EDSON EVANGELISTA DE CARVALHO FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

30. ELAINE APARECIDA BERNARDO FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

31. ELDER LEONEL LISBINSKI DA SILVA FUNC. UNIMED

32. ELESSANDRA GOMES PEREIRA FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

33. ELIANE RODRIGUES SALGADO FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

34. ELIETON VIEIRA DOS SANTOS FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

35. ELOY PETINI FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

36. EVANILDO BONFIM DIAS FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

37. EVERSON CUSTODIO DO NASCIMENTO FUNC. PREFEITURA 

MUNICIPAL

38. FABIANE DOS SANTOS CINTRA FERREIRA FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

39. FABIO ANGELO H. LEITE SILVEIRA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

40. FABRICIO MOREIRA ALVES FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

41. FERNANDA GONÇALVES DE BARROS FUNC. UNIMED

42. GEOFFREY BIRKINSHAW SR. EMPESÁRIO

43. GERCINO JOSÉ PINHEIRO JR EMPESÁRIO

44. GISLENE MARTINS MEGA TEIXEIRA FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

45. GLEICY MARTINEZ OCHIUTO FUNC. SAEMI

46. HELEN CRISTINA ALVES CARTTA FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

47. HELVIO AMANCIO RAMOS FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

48. IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE SERVIDOR PÚBLICO

49. JANE APARECIDA DE CAMPOS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

50. JECIRA FERREIRA LEMES SERVIDORA PUBLICA

51. JHONI MAIQUE DE SOUZA DA SILVA FUNC. UNIMED

52. JOAO CARLOS DIAS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

53. JOAQUIM ALVES BEZERRA EMPRESÁRIO

54. JOICE KELY SALLES FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

55. JONATHAN DOUGLAS E. RIBEIRO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

56. JOSE CARLOS ALVES MARTINS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

57. JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

58. JOSÉ RUBENS GOUVEIA DE LIMA FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

59. JOSIMAR DE AQUINO FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

60. JUCIMARA JOSÉ FERREIRA FUNC. CARTÓRIO 2° OFÍCIO

61. JULIANA SHIZUKO MATUSHIMA BORGES FUNC. PREFEITURA 

MUNICIPAL

62. JULIO CEZAR DE ANDRADE FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

63. KALLITA DOS ANJOS MORAES FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

64. KAMILA DANIELA ALVES DE MELO SERVIDOR PÚBLICO

65. KATHIANE OLIVEIRA DE JESUS FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

66. KATIANE RAFAELA SANTIAGO MARTINS FUNC. COL. INEDI F. C. 

QUEIROZ

67. KERLEY CRISTINA A. FERREIRA PINHAL FUNC. SAEMI

68. LAUDICEIA REZENDE RIBEIRO FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

69. LEANDRO ANDRADE DA CRUZ FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

70. LEILA REGINA ZIMERMANN BRAGA FUNC. COLÉGIO OBJETIVO

71. LEONARDO CUCOLO DA MATTA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

72. LIDIANE MELOS DOS SANTOS FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

73. LOURDES PEREIRA DA SILVA FILHA FUNC. SAEMI

74. LUCIANA ALVES DA COSTA NUNES FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

75. LUCIVALDO DA SILVA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

76. LUCY SILVA DE OLIVEIRA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

77. LUIZ FERNANDO TETINI FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

78. LUIZ PINHAL EMPESÁRIO

79. MARA APARECIDA AMARANTE FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

80. MARI CAMPOS DA SILVA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

81. MARIA BEATRIZ SANTOS BRITO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

82. MARLENE MIRANDA LEITE FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

83. MARRIBE SIRIA CARDENA SERVIDOR PÚBLICO

84. MAURICIO MARTINS ALVES PEREIRA FUNC. COLÉGIO IRENE ORTEGA

85. MAYARA RONCOLETTA SOBRINHO FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

86. MAYSA MELO SILVA PENA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

87. MIRIELY DE LIMA M. BERNARDES FUNC. COL. PEDRO GAL. GARCIA

88. MONICA BRITO GONZAGA FUNC. CIRETRAN

89. MORGANA RODRIGUES OLIVEIRA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

90. NEY DA SILVA BRAGA JUNIOR FUNC. SAEMI

91. NIVALDO DE SOUZA LEAL FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

92. PAULO DONIZETE PEREIRA CLUBE FUNC. COL. INEDI F. C. QUEIROZ

93. PAULO LANI CAMPOI FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

94. PEDRO FERREIRA NETO FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

95. QUEILIANE COUTINHO MOURA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

96. RAFAEL DOS SANTOS GONÇALVES FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO
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97. RONALDO JARDIM DOS SANTOS FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

98. ROSANGELA DAMACENA FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

99. ROSIANE MARINHO R. CERQUEIRA FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

100. RUBENS PEREIRA FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

101. RUTE DE SOUZA TOMAZ FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

102. SILVIO LUIZ ANZOLIN EMPESÁRIO

103. SIRLENE DA SILVA SOUTO FUNC. COLÉGIO INOVAÇÃO

104. SIRLEY DA SILVA MACHADO FUNC. COLÉGIO BOA VISTA

105. SUSIMEIRE GONÇALVES MARIM FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

106. THIAGO ESPINDOLA AGUEIRO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

107. THIAGO PEREIRA DE SOUZA FUNC. COL. JOSÉ DE ANCHIETA

108. TIAGO ATILAS DA SILVA FUNC. UNIMED

109. VALDEIR DE SOUZA NASCIMENTO FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

110. VALMIR RIBEIRO DA SILVA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

111. VALTER CESAR COUTINHO FUNC. SAEMI

112. VALTER PESTANA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

113. VERA LUCIA ALVES ROCHA FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

114. VERA LÚCIA BENTO DAMACENA FUNC. COLÉGIO OBJETIVO

115. WILLIAM VIANA DA SILVA FUNC. COLÉGIO PADRE TIAGO

116. WILLIAN DOUGLAS CASA R. DA SILVA FUNC. CARTÓRIO 2° OFÍCIO

117. WILTON ORTEGA DE SOUZA FUNC. CIRETRAN

118. WILTON VILLA CAMARGO FUNC. CARTÓRIO 1° OFÍCIO

119. WESLEY DE ALMEIDA FUNC. PREFEITURA MUNICIPAL

E para que chegue ao conhecimento de todos os aliados, bem assim ao 

público em geral, mandou o MMª Juíza Presidente do Egrégio Tribunal 

Popular do Júri, que se expedisse o presente edital, o qual será publicado 

no Diário da Justiça Estadual. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, aos sete dias do mês de 

novembro do ano de 2018. Eu, Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor 

Judiciário, conferi e assino.

 DRª EDNA EDERLI COUTINHO

 JUÍZA DE DIREITO E PRESIDENTE DO TRIBUNAL POPULAR DO JURI

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241600 Nr: 3696-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilmar Silva Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 241600

 Vistos, etc.

Considerando o boletim de ocorrência policial juntado às fls. 122/123, 

comunicando o descumprimento do recuperando quanto ao recolhimento 

domiciliar, designo audiência de justificação para o dia 23/01/2019, às 

_17h20min.

Intime-se o recuperando, seu Defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232323 Nr: 1500-20.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE 

SOUZA TOLOI - OAB:21059

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando os doutos advogados para manifestar acerca 

do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21049

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para apresentar os 

memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 264055 Nr: 3645-90.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 264055 Vistos, etc. Ex positis, com espeque no art. 

35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b) e art. 112, ambos da Lei 

7.210/1984, DETERMINO a transferência do condenado IVAN MARQUES 

DOS SANTOS do regime fechado para o semiaberto, mediante as 

seguintes condições, sob pena de revogação do vertente benefício, 

circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura:Cumpra-se, com 

a MÁXIMA URGÊNCIA.Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261448 Nr: 2371-91.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 261448

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 10/04/2019, às 14h00min.

Intimem-se a acusada, sua defensora, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261842 Nr: 2537-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Magno de Carvalho Jeronimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRAN MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, jerferson santana da silva - OAB:19102, marlucia alves 

de souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 261842

Vistos, etc.
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Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 27/03/2019, às 14h00min.

Intimem-se a acusada, sua defensora, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259227 Nr: 1530-96.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro de Arruda Pereira, Leandro de Arruda 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 259227

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fato típico, antijurídico e culpável, o qual supostamente se 

amolda aos tipos penais do artigo nela enunciado, contendo as 

circunstâncias em que as supostas infrações penais foram cometidas, a 

qualificação dos acusados, a classificação dos delitos e o rol de 

testemunhas, sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito 

policial se verifica a presença de indícios suficientes de autoria dos delitos 

imputados aos acusados.

Portanto, restando descrito na denúncia fatos que constitua, em tese, 

ameaça, tentativa de homicídio, com todas as características e 

circunstâncias a ele inerentes, inclusive individualizando a condutada de 

cada denunciado, permitindo aos réus o exercício do contraditório e da 

ampla defesa, nos termos do precitado art. 41 do CPP, não há falar em 

denúncia genérica, motivo pelo qual afasto a preliminar de ausência de 

tipicidade e inépcia da inicial suscitada.

• Do denunciado Evandro.

Em resposta à acusação a defesa almeja a rejeição da denúncia, sob o 

fundamento de que as condutas dos acusados não foram 

individualizadas, pugnando, portanto, pela inépcia da exordial acusatória.

Outrossim, caso não seja reconhecida a inépcia, a defesa requereu pela 

rejeição parcial da denúncia quanto às qualificadoras, alegando que o 

Parquet se delimitou ao descrevê-las na peça vestibular.

Por fim, alegou que os indícios de materialidade estão fracos, visto que 

não foi encontrada nenhuma arma junto ao réu, tampouco localizados 

vestígios de disparos de arma de fogo nas diligências realizadas pela 

perícia.

• Do denunciado Leandro.

Por fim, quanto à defesa do denunciado Leandro, esta se limitou a negar 

os fatos narrados na denúncia. No entanto, declarou provar tal argumento 

durante a instrução processual por uma questão de estratégia.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta. Do mesmo modo, o Parquet denunciou Leandro como 

incurso nas penas do art. 147 e art.121, §2º, incisos II e IC, c/c art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal. Diferente de Evandro, que foi denunciado 

somente como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IC, c/c art. 

14, inciso II, ambos do Código Penal, o que evidencia a individualização 

das condutas.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO 

CABIMENTO. HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA a FIGURA 

CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, 

uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, 

admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de 

ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É afastada a 

inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41do CPP, com 

a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação 

do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via 

judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 3. A pretensão de 

desclassificação do crime de homicídio doloso para a figura culposa, 

demanda revaloração de prova, incabível na via estreita do habeas 

corpus. 4. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC 97421 SP 

2007/0305713-4, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 

18/06/2015, Julgamento: 9 de Junho de 2015, Relator: Ministro NEFI 

CORDEIRO).(Grifei).

Em que pese a alegação da defesa do increpado Evandro a fim de rejeitar 

a denúncia, a título de fundamentação, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, quanto a alegação da defesa do denunciado de que os indícios 

de materialidade estão fracos, sob o argumento de não ter sido 

encontrada arma de fogo junto ao mesmo, tenho que tal fundamento se 

confunde com o mérito da ação, pois são questões que serão dirimidas no 

decorrer da instrução processual.

Inclusive, no que tange tal argumento, depoimentos além dos realizados 

com as vítimas, a exemplo da testemunha Fábio (fl.24-verso), o qual reside 

numa residência no mesmo lote da vítima, é possível observar que por ele 

foi ouvido disparos de arma de fogo, mais especificamente 03 (três), que 

teriam sido efetuados supostamente pelos indiciados.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para ¬o dia 03/04/2019, às 17h30min.

Intimem-se os acusados, seus defensores e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254504 Nr: 5400-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 254504

 Vistos, etc.

Decorrido in albis o prazo da citação do acusado por edital, determino a 

suspensão do presente feito e do curso do prazo prescricional pelo 

período de 8 (oito) anos (súmula 415 do STJ), com fundamento no art. 366 

do CPP.

Outrossim, no que tange a decretação da prisão preventiva, verifico que o 

réu foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória vinculada à 

imposição de algumas medidas cautelares, dentre elas a necessidade de 

manter o endereço atualizado, proibição de ausentar-se da Comarca sem 
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comunicar o Juízo ou mudar-se sem atualizar o novo endereço.

 Ressalte-se que o acusado foi expressamente cientificada das condições 

impostas e das consequências do seu descumprimento, conforme se 

extrai da certidão de fl. 50.

Pois bem, depreende-se que o implicado, após a obtenção da liberdade 

provisória, descumpriu as condições impostas, tendo em vista que não foi 

localizado no endereço declinado para citação, consoante certidão 

lavrada por oficial de justiça à fl. 58.

Sabe-se que o descumprimento das condições impostas constitui 

elemento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, 

neste caso, é revogado o benefício outrora concedido, pois, caso assim 

não se proceda, as medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente 

chamadas de condições para concessão da liberdade provisória, caem no 

descrédito, comprometendo sua eficácia e efetividade, e, por consectário 

lógico, do próprio sistema processual penal.

O parágrafo único do art. 312 do CPP assegura a possibilidade de 

decretação da prisão preventiva em virtude do descumprimento das 

medidas cautelares, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em 

caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 

de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Redação semelhante contém o art. 282, §4º, do CPP, in verbis:

Art. 282. (...)

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o 

juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu 

assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em 

cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, 

parágrafo único).

Sendo assim, são notórias as disposições legais que permitem a 

decretação da prisão preventiva pelo descumprimento das medidas 

cautelares diversas da prisão.

A propósito, segue julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO 

PREVENTIVA DECRETADA EM VIRTUDE DE DESCUMPRIMENTO DE 

MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – ARTIGOS 312, PARÁGRAFO ÚNICO 

E 282, PARÁGRAFO 4º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA 

CAUTELAR - DECRETO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO - RÉU QUE 

NÃO COMPARECEU EM JUÍZO E NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO 

DECLINADO NOS AUTOS - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONVENIÊNCIA 

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência 

do crime e presentes suficientes indícios de sua autoria, não há ilegalidade 

na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes 

os requisitos do art. 312 do CPP. In casu, além de comprovada a 

materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão 

cautelar foi decretada para garantir a aplicação da lei penal e por 

conveniência da instrução criminal, uma vez que após a revogação da 

prisão preventiva o ora paciente descumpriu condição estabelecida para 

que pudesse continuar em liberdade, isto é, não compareceu aos atos 

processuais e não foi encontrado no endereço constante nos autos para 

a citação, tendo estabelecido novo domicílio sem informar o Juízo. (HC 

9279/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)

Cumpre salientar que, conquanto devidamente advertido da necessidade 

de prévia autorização deste Juízo para mudar de endereço e da 

necessidade de mantê-lo atualizado, sob pena de revogação da liberdade 

provisória concedida às fls. 47/47-verso, o acusado assim não procedeu.

Desta feita, restando comprovado que o denunciado está descumprindo 

as condições que lhe foram impostas na oportunidade da concessão de 

sua liberdade provisória, a decretação de sua prisão cautelar é medida 

que se impõe.

 Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado ANDRÉ 

LEME, com fulcro no art. 282, §4º, c/c art. 312, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Penal.

Expeça-se o mandado de prisão preventiva.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Ciência à Autoridade Policial e ao Ministério Público.

Aguarde-se no arquivo provisório, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254504 Nr: 5400-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 254504

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ANDRÉ LEME 

por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a 

presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e 

principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou 

seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261878 Nr: 2561-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walteir Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Morilho Silveira

orilho sil - OAB:24687/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 261878

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de prisão domiciliar elaborado pela defesa de Walteir 

Bispo dos Santos, alegando, em síntese, que o recuperando é portador de 

HIV, problemas auditivos e hérnia, cujo cotidiano no ergástulo público 

estaria agravando sua condição, à medida que o estabelecimento 

carcerário é insalubre e incapaz de disponibilizar o tratamento médico 

adequado a sua enfermidade (133/134).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requestou pelo indeferimento 

do pedido, conforme fl. 135.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando cumpre pena de doze 

anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, desde 09.11.2014, 

com progressão de regime prevista para 20.01.2019, conforme fl. 132.
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 Nesse panorama, o apenado pugna pelo deferimento da prisão domiciliar, 

vez que as condições físicas do estabelecimento prisional estariam 

contribuindo para piorar sua enfermidade, já que é portador de HIV, hérnia 

e problemas auditivos. Aduz ainda, que o ergástulo público não assegura 

ao recuperando o tratamento necessário às suas moléstias, sofrendo, por 

sua vez, com o agravamento delas.

Nesse enquadramento fático, o presente caso enseja a análise da 

aplicabilidade do art. 117 da Lei nº 7.210/84, o qual dispõe expressamente 

os requisitos para a concessão de prisão domiciliar somente ao apenado 

que se encontra cumprindo pena no regime aberto, in verbis:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime 

aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

 Entretanto, é consabido que os Tribunais Pátrios têm admitido a 

concessão da custódia domiciliar ainda que o regime prisional seja diverso 

do aberto para cumprimento da expiação, desde que presentes os 

pressupostos necessários para o deferimento do direito excepcional 

pleiteado em detrimento das peculiaridades do caso concreto.

Em razão dessas considerações, ao analisar o caso em espeque, ainda 

que o recuperando seja portador de HIV e patologias auditivas, conforme 

fl. 34-v e 139, tal fato não é suficiente para a concessão da prisão 

domiciliar, já que também deve estar comprovado que a unidade prisional é 

incapaz de providenciar o tratamento médico necessário, de acordo com a 

jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DOENÇA GRAVE. 

PRISÃO DOMICILIAR (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO 

ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) PRISÃO DOMICILIAR. 

PORTADOR DE EPILEPSIA. TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS 

NECESSIDADES DO APENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ILEGALIDADE. (3) ORDEM NÃO CONHECIDA.1. É imperiosa a necessidade 

de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito 

de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 

recursal.2. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar 

aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em 

situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença 

grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no 

estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, as 

instâncias ordinárias concluíram que o tratamento pode ser ofertado no 

estabelecimento prisional. 3. Ordem não conhecida. (STJ - HABEAS 

CORPUS : HC 292627 GO 2014/0085450-4, data de julgamento: 18 de 

Novembro de 2014)

Nessa acepção, conforme ressai à fl. 142, o diretor da Cadeia Pública 

desta Comarca informou que os medicamentos e consultas médicas 

imprescindíveis ao tratamento do recuperando estão sendo devidamente 

concedidos pela instituição carcerária, provando o contrário do alegado 

pela defesa.

Insta salientar, ainda, que a defesa não comprovou a alegada hérnia 

suportada pelo apenado, tampouco que necessita de procedimento 

cirúrgico.

 Ademais, vale destacar que a constrição da liberdade do recuperando 

não é óbice para viabilizar seu tratamento de saúde, já que o art. 14 da 

LEP garante a assistência à saúde ao preso, possibilitando ao condenado 

a permissão de saída do ergástulo, mediante escolta, com a finalidade de 

suprir sua necessidade terapêutica, no teor do art. 120 da LEP.

Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa de fls. 133/134 para manter o 

recuperando no regime fechado.

Outrossim, dê-se vista às partes para manifestação acerca do cálculo de 

pena à fl. 132, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa, para 

posterior homologação.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251557 Nr: 3849-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Beraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 251557

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de JOSÉ CARLOS BERALDI.

Na data de 04.04.2018 realizou-se audiência admonitória, oportunidade em 

que foram estabelecidas condições para o regime extramuros, conforme 

fls. 40/41.

Às fls. 70/73 o Ministério Público noticiou o cometimento de fato criminoso 

por parte do recuperando, motivo pelo qual requereu a regressão cautelar 

de regime, bem como a designação de audiência de justificação.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no 

regime aberto, mediante condições estipuladas às fls. 40/41, momento em 

que foram esclarecidas as consequências de seu descumprimento.

Pois bem, o apenado, segundo consta do documento à fl. 31, praticou o 

crime de tráfico de drogas, no dia 21.10.2018, estando atualmente preso 

no auto de prisão em flagrante sob CI 241826, em trâmite na Comarca de 

Cáceres, ou seja, praticou novo delito durante o cumprimento de sua 

reprimenda, demonstrando sua personalidade inclinada ao crime.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do 

cometimento de crime doloso.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 
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o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Outrossim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, 

vale destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo 

do caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender 

cautelarmente o regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o 

condenado em regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais 

comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 

562).

Por fim, não é demasiado mencionar que a execução da pena se sujeita à 

forma regressiva, podendo o condenado ser transferido para quaisquer 

dos regimes previstos no art. 33, do Código Penal, conforme se extrai da 

leitura do art. 118, do Estatuto das Execuções Penais.

Em razão disso, urge destacar que é desnecessária a observância da 

forma progressiva, tal como descreve o art. 112, da Lei nº 7.210/84.

Sobre a possibilidade de regressão do regime de pena per saltum em 

casos análogos ao presente, colaciono o seguinte aresto, in litteris:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA O REGIME 

DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO – DESCUMPRIMENTO DAS 

CONDIÇÕES CONCERNENTES AO REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO 

DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE 

UNIFICOU AS PENAS DO PACIENTE POR INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 113 

DA LEP – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO CABÍVEL DE AGRAVO DE 

EXECUÇÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE 

DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – 

INCISO I, DO ART. 118, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. É 

pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, evidenciando-se o 

cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, 

é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional. O caput 

do art. 118 da Lei de Execuções Penais dispõe que a regressão pode 

ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo de todo em todo 

descabida a alegação da defesa do paciente de que é vedada a 

regressão por salto.

 (HC 45107/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando JOSÉ CARLOS BERALDI, do aberto 

para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de prisão.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Cáceres, a fim de realizar a 

audiência de justificação do apenado, visto que está detido na Cadeia 

Pública daquela localidade.

Com o retorno da missiva, dê-se vista às partes para manifestação, no 

prazo de cinco dias, iniciando pela defesa.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências necessárias. Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 119606 Nr: 3278-47.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Paz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 119606

 Vistos etc.

Considerando que o recuperando não está comparecendo regularmente 

na Cadeia Pública, conforme relatórios às fls. 230/232, designo audiência 

de justificação para o dia 13/12/2018, às 14h15min.

Intime-se o recuperando, seu Defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 Intimação dos advogado da expedição de Carta Precatória à Comarca de 

Cáceres-MT, para inquirição da testemunha JOÃO BATISTA SOARES.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102923 Nr: 2070-50.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clari Alves Cappellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Exequente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108635 Nr: 5291-41.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Maria Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 19.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102311 Nr: 1654-82.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julimar Assunção da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação 

de Fazer proposta por Julimar Assunção da Silva, em desfavor do 

Município de Nova Mutum/MT e do Estado de Mato Grosso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Mutum/MT 

para que procedam com disponibilização de internação em unidade de 

terapia intensiva – UTI de modo a garantir os meios necessários à 

preservação da saúde e vida do Sr. Julimar Assunção da 

Silva;CONFIRMAR a decisão liminarmente proferida às fls. 23/26;INDEFIRO 
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o pedido de fls. 63/64 no que tange a cobrança de multa, por considerar o 

seu caráter meramente cominatório, sendo que tendo sido cumprida a 

medida conforme fls. 58/59, incabível sua efetiva aplicação. Sem custas, 

na forma da Lei. Condeno o Município de Nova Mutum/MT e o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, a título 

de honorários sucumbenciais, a teor do art. 85, § 8°, do Código Processo 

Civil.Determino o reexame necessário, nos ditames do art. 496, I, do 

Código de Processo Civil, mormente a ausência de liquidez do comando 

jurisdicional.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81289 Nr: 4196-78.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pioneiro Combustiveis Sinop, Alvaro Carlos 

Fernandes Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SOUSA LOPES - 

OAB:PB 14.910, Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 93-82.2001.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Possari & Filipim Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:MT 3.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que até o presente momento não houve a publicação da 

decisão retro, impulsiono os autos à expedição de matéria à imprensa com 

a mesma finalidade da anterior, in verbis: istos em correição, etc.

Em cumprimento a r. decisão anterior, remetam-se os autos à parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97061 Nr: 4485-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguelina Maria de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51823 Nr: 2841-38.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guamare Pizzaria Ltda - ME, Carmen Solage 

Pereira Riquel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta pela 

Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum – Sicredi Mutum em desfavor 

de Guamaré Pizzaria Ltda –ME e Carmem Solane Pereira Riquel, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:REJEITAR os Embargos Monitórios à fl. 47, a teor do art. 702, § 8°, do 

Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o título 

executivo judicial;CONVERTER, em razão do disposto no Código de 

Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, 

a capa dos autos e o Sistema Apolo.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Assim, prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista 

no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, quando, então, a parte 

Exequente deverá acostar aos autos demonstrativo de débito 

atualizado.Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 2505-97.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Andrenki Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo França Viana Alves - 

OAB:SP 313.992, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, denota-se o aporte aos autos do laudo pericial às fls. 76/78, 

tendo a parte Requerente expressado anuência à fl. 80, e quedando-se 

inerte a parte Requerida, apesar de devidamente intimada à fl. 80v°.

Desta forma, considerando a realização da prova pericial, e não 

constando os autos com questionamentos suplementares pelas partes em 

observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo 

pericial apresentado.

Nesse ponto, considerando o regular desempenho das suas funções pelo 

Senhor Perito, e não havendo insurgência quanto ao valor da perícia, 

determino a requisição de pagamento junto ao Sistema de Assistência 

Judiciária Gratuita Federal – AJG.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107214 Nr: 4566-52.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, denota-se o aporte aos autos do laudo pericial às fls. 63/66, 

sendo que oportunizado às partes manifestação, estas nada alegaram 

sobre este.

Desta forma, considerando a realização da prova pericial, e não 

constando os autos com questionamentos suplementares pelas partes em 
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observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo 

pericial apresentado.

Nesse ponto, considerando o regular desempenho das suas funções pelo 

Senhor Perito, e não havendo insurgência quanto ao valor da perícia, 

determino a requisição de pagamento junto ao Sistema de Assistência 

Judiciária Gratuita Federal – AJG.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31620 Nr: 1190-44.2006.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marley Haupt da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o Instituto Requerido para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto aos laudos periciais dispostos nos autos às fls. 

140/141 e 148/150, conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.

Em igual prazo, intime-se a parte Requerente para, querendo, se 

manifestar acerca do laudo às fls. 148/150.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72760 Nr: 1277-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Vistos, etc.

De proêmio, sem prejuízo do bem penhorado às fls. 26/27, em observância 

a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do Código de 

Processo Civil, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud, efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte disposição da Lei 

de Execução Fiscal:

 “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98602 Nr: 5476-16.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdPS, GdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Gonçales Santos 

- OAB:MT 21.741

 “Vistos, etc. Intime-se o advogado para informar se ainda patrocina a 

causa, no prazo de 15 dias, sob pena de ofício para OAB. Aguarde-se os 

autos conclusos até manifestação do causídico. Retire-se o acordo do 

processo e envie ao CEJUSC para fins de homologação. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27056 Nr: 60-68.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdOS-IeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OG, LJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Crislaine Veiga - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13.700, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:MT 8.934, Pedro 

Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007, Rodolfo Coelho 

Ribeiro - OAB:MT 16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias, ressalva-se que da intimação, intime-se acerca 

da penhora realizada nos autos às fls. 131.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Desta forma, expeça-se Carta Precatória para proceder à intimação da 

parte Executada, em observância aos endereços declinado nos autos às 

fls. 231vº, quando, então, intime-se a parte Exequente para recolhimento 

da devida diligencia ou emolumento para carta precatória.

Defiro ainda, o pedido de inscrição dos nomes dos Executados nos 

cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo 

Civil, através do Sistema JusConvênio, a ser inserido pela Secretaria 

Judicial.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54363 Nr: 1849-43.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cipriana Neves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal do I N S 

S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.
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Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte disposição da Lei 

de Execução Fiscal:

 “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71877 Nr: 390-69.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Novo Horizonte Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Carvalho de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “arresto provisório”, nos termos 

do constante às fls. 72/73, uma vez que, presente o requisito de: “Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado [...]”, forte no art. 830, “caput”, 

do Código de Processo Civil, para fins de: DEFERIR a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada, pelo 

Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da busca de ativos 

financeiros, ainda que parcialmente, cite-se a parte Executada, 

pessoalmente, nos ditames da decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada 

a citação e transcorrido o prazo para pagamento pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, 

do Código de Processo Civil.Determino, ainda, a pesquisa sobre bens 

móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud.Anote-se, no entanto, 

que não se trata de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) 

através do Sistema Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura 

constrição propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, 

de imediato, ser providenciada sua constrição física/real, a partir de 

quando estará o juízo devidamente garantido.Do Endereço da parte 

Executada.Considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação pessoal do Executado Marcio Carvalho de Melo, 

satisfeito o requisito para realização da citação por edital.Assim, não 

obstante a falta de localização da parte Executada por encontrar-se em 

local incerto e não sabido, determino seja a parte Executada citada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 256, I, c.c. o art. 

257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Desde já 

nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à parte 

revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da citação 

editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47743 Nr: 3167-32.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Marques de Almeida, Marcia Helena 

Luna Falqueto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Ivan Zakidalski - 

OAB:PR 39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “arresto provisório”, nos termos 

do constante à fl. 139, uma vez que, presente o requisito de: “Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado [...]”, forte no art. 830, “caput”, do 

Código de Processo Civil, para fins de: DEFERIR a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada, pelo 

Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da busca de ativos 

financeiros, ainda que parcialmente, cite-se a parte Executada, 

pessoalmente, nos ditames da decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada 

a citação e transcorrido o prazo para pagamento pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, 

do Código de Processo Civil.Do Endereço da parte Executada.Neste ponto, 

a parte Exequente apresenta endereço diverso, na tentativa de citação da 

parte Executada.Desta forma, cite-se a parte Executada em observância 

ao endereço declinado à fl. 139, quando, então, intime-se a parte 

Exequente para recolhimento da devida diligencia ou emolumento para 

carta precatória. Outrossim, sem prejuízo do supra determinado, intime-se 

a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera. 

Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94622 Nr: 2803-50.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia de Jesus Corsini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114245 Nr: 862-94.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HAMERSKI ME, Marcio Hamekii, 

ROSELEIA STAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Aparecida Zanella - 

OAB:PR 67.842, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada Roseleia Stan, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 
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art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Outrossim, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos o endereço da parte Executada Marcio Hamerski – 

ME e Marcio Hamerski, ou comprovação que tentou localizar o seu 

endereço.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32685 Nr: 2227-09.2006.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velcir Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Biancardini - 

OAB:MT-5.009, Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 16492 Nr: 31-71.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Aparecido Cocato, Maurilio Martins 

Cocato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28561 Nr: 35-11.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes Neto, Laura de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:9143, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90452 Nr: 212-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Pedroso de Lara, EVA PEDROZO DE 

LARA, ADELFINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, desconsidero o acordo realizado no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, visto que não há assinatura do 

Executado, conforme se verifica à fl. 61.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome de 

Adelfina Maria da Silva e Alex Pedroso de Lara, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera, bem como acoste 

aos autos o endereço da parte Executada Eva Pedrozo de Lara, ou, 

comprovação que tentou localizar o seu endereço.

Outrossim, desentranhem-se os documentos às fls. 67/69, para fins de 

promover a juntada destes aos autos correlatos – Código n. 92853, de 

tudo certificando a Secretaria Judicial.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 9590 Nr: 4-93.2000.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercearia Catti Ltda., Delvino Campagnaro, 

Alcides Campagnaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- Procuradora do Estado - OAB:00, Delith da Costa Pereira Santos 

(Procuradora do Estado) - OAB:0000, Maria Luiza Cunha Cavalcanti 

- Procuradora do Estado - OAB:6847-MT, Monica Pagliuso S. de 

Mesquita-Procuradora Estado - OAB:P, Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:MT-2808, Ubiratã Nascentes Alves - OAB:0000-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 571 de 818



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que não foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal do Executado Alcides Campagnaro, não há que se falar 

em citação editalícia.

Nesta seara, importante é a lição do Doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, que assim dispõe:

“O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido provocado, 

sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, e quando 

houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo.” (GONÇALVES, 

Marcus Vinicius Rio. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p.313).

Assim, determino a consulta de endereço do Executado junto aos 

Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79941 Nr: 3092-51.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Metal Mil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Maiara F. Carneiro - OAB:MT 20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87076 Nr: 3138-06.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato, Adriana Nagarolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:MT 4061, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:MT 22.125-B, Willian Alexandre 

Bortolassi - OAB:MT 8410-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a 

realização das pesquisas supramencionadas.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72013 Nr: 514-52.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 98, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema 

Renajud.Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100359 Nr: 404-14.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Vigilato Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao laudo pericial disposto nos autos às fls. 125/128, 

conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 572 de 818



 Cod. Proc.: 81268 Nr: 4182-94.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Barbosa Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, denota-se o aporte aos autos do laudo pericial às fls. 77/79 e 

complementação à fl. 88, tendo a parte Requerente expressado anuência 

à fl. 90 e a parte Requerida à fl. 99.

Desta forma, considerando a realização da prova pericial, e não 

constando os autos com questionamentos suplementares pelas partes em 

observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo 

pericial apresentado.

Nesse ponto, considerando o regular desempenho das suas funções pelo 

Senhor Perito, e não havendo insurgência quanto ao valor da perícia, 

determino a requisição de pagamento junto ao Sistema de Assistência 

Judiciária Gratuita Federal – AJG.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77867 Nr: 1350-88.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazonas Soares de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, em razão do documento à fl. 107, intime-se a parte 

Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

cumprimento do item “4”, uma vez que o documento à fl. 118 comunica o 

vencimento acerca da existência da prova de vida.

Em igual prazo, manifeste-se a parte Autora acerca do pleito do Instituto 

Requerido à fl. 112.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72675 Nr: 1194-37.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Marco Aurelio de Oliveira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado na petição à fl. 104, intime-se o Senhor Perito 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe nova data para realização 

da perícia determinada às fls. 89/91.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79489 Nr: 2671-61.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado à fl. 82, determino a SUSPENSÃO do presente 

feito com fundamento no art. 313, VI, do Código de Processo Civil, quando, 

então, remetam-se os autos ao arquivo provisório até provocação da 

parte Autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001468-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDAO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001976-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA RAIMUNDI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAURI PASCOAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001976-51.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando a informação contida no documento encartado no ID , 

acerca do falecimento da requerente CARMELINA RAIMUNDI DE OLIVEIRA, 

a qual ocupa o polo ativo desta execução, determino a suspensão do 

processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Intime-se o causídico da parte requerente para regularizar a situação 

processual, promovendo-se a habilitação no polo ativo dos sucessores da 

de cujus, com fulcro no artigo 313, § 1° e artigo 689, ambos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto ao requerimento do 

requerido HOSPITAL SANTA ROSA para que seja determinado o bloqueio 

de verbas públicas nas contas bancárias do ESTADO DE MATO GROSSO 

no valor de R$ 145.614,87 (cento e quarenta e cinco mil reais e oitenta e 

sete centavos), tenho por bem indeferi-lo, não obstante tenha sido 

deferida a tutela de urgência para que a unidade hospitalar não 

suspendesse a internação da paciente e que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL fornecesse uma vaga em leito de unidade de terapia intensiva 

através do Sistema Único de Saúde ou de fornecedor particular. À época 

da concessão da medida, a paciente se encontrava em grave estado de 

saúde e, infelizmente veio a óbito, sem que o ESTADO DE MATO GROSSO 

cumprisse a tempo a determinação judicial, razão pela qual a autora 

permaneceu internada em hospital da rede privada. Sendo assim, neste 

momento já não se configura presente o requisito da urgência para o 

cumprimento da medida liminar, de modo que o bloqueio não deve ser 
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realizado neste momento processual. Intimem-se as partes desta decisão. 

Abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste no feito, vez 

que, não obstante a ausência de incapazes, a presente lide versa sobre 

interesses públicos indisponíveis. Após a respectiva habilitação, tornem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum, 16 de outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001976-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA RAIMUNDI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAURI PASCOAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001976-51.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando a informação contida no documento encartado no ID , 

acerca do falecimento da requerente CARMELINA RAIMUNDI DE OLIVEIRA, 

a qual ocupa o polo ativo desta execução, determino a suspensão do 

processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Intime-se o causídico da parte requerente para regularizar a situação 

processual, promovendo-se a habilitação no polo ativo dos sucessores da 

de cujus, com fulcro no artigo 313, § 1° e artigo 689, ambos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto ao requerimento do 

requerido HOSPITAL SANTA ROSA para que seja determinado o bloqueio 

de verbas públicas nas contas bancárias do ESTADO DE MATO GROSSO 

no valor de R$ 145.614,87 (cento e quarenta e cinco mil reais e oitenta e 

sete centavos), tenho por bem indeferi-lo, não obstante tenha sido 

deferida a tutela de urgência para que a unidade hospitalar não 

suspendesse a internação da paciente e que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL fornecesse uma vaga em leito de unidade de terapia intensiva 

através do Sistema Único de Saúde ou de fornecedor particular. À época 

da concessão da medida, a paciente se encontrava em grave estado de 

saúde e, infelizmente veio a óbito, sem que o ESTADO DE MATO GROSSO 

cumprisse a tempo a determinação judicial, razão pela qual a autora 

permaneceu internada em hospital da rede privada. Sendo assim, neste 

momento já não se configura presente o requisito da urgência para o 

cumprimento da medida liminar, de modo que o bloqueio não deve ser 

realizado neste momento processual. Intimem-se as partes desta decisão. 

Abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste no feito, vez 

que, não obstante a ausência de incapazes, a presente lide versa sobre 

interesses públicos indisponíveis. Após a respectiva habilitação, tornem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum, 16 de outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002079-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002079-58.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, constato que o valor da causa 

encontra-se em dissonância com o disposto no artigo 292, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Colaciono in verbis o citado dispositivo: “Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: § 2o 

O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a 

obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) 

ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” Ademais, 

o documento registrado sob o ID nº 15025715, qual seja, o laudo médico 

do autor, está ilegível. Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no 

artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização de documentos de forma a facilitar o exame dos autos. 

Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

para que retifique o valor da causa, bem como para juntar o documento 

registrado sob o ID nº 15025715 legível, com o fito de possibilitar sua 

análise, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 22 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002464-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIPAGRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON ANDRE RONSSANI (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002464-06.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 22 de 

novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002463-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SIRLEI FAILA MENIN RONSSANI (EXECUTADO)

VACEDIR RONSSANI (EXECUTADO)

MAYKON ANDRE RONSSANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002463-21.2018.8.11.0086 Vistos em 

correição. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos do 

artigo 798 do Estatuto Processual Civil. Conforme artigo 813 do Novo 

Código de Processo Civil, o procedimento aplicável ao caso versado é 

aquele previsto nos artigos 806 e seguintes. Tendo em vista que a coisa 

objeto da obrigação está suficientemente individualizada no título por meio 

dos atributos de quantidade e qualidade, entendo ser desnecessária a 

providência do artigo 811 do mesmo Codex. Assim, citem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaçam a 

obrigação ou para que apresentem embargos. Não sendo a coisa 

entregue ou depositada, nem admitidos embargos suspensivos da 

execução, expeça-se, desde já, mandado de busca e apreensão, 

consoante o disposto no artigo 806, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, com depósito da coisa sob a responsabilidade do exequente ou de 

terceiro em poder de quem for encontrada. Para o caso de atraso no 

cumprimento, fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com incidência a partir do final do prazo de entrega/depósito até a 

efetiva apreensão da coisa ou conversão da obrigação de entrega de 

coisa em obrigação de pagar quantia certa. Não localizada a coisa, 

intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 10 dias (art. 809 

CPC). Havendo pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa em 

obrigação de pagar quantia certa, deverá a parte credora instruir sua 

pretensão com elementos necessários à liquidação da obrigação (art. 809, 

§ 1º, CPC), observada a cotação do produto na data do vencimento da 

obrigação. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA 

– CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – 

INADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – 

INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO 

OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA 

SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO 

O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da 

entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros 

de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “Na 

conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia 

certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em 

dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do 

produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (Ap 150602/2012, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013) Necessária a minoração dos 

honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência 

aos preceitos do art. 85, §3º, do novo CPC. (Ap 171715/2015, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) Para o caso de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum-MT, 

22 de novembro e 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000684-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO MARIO DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

M U T U M  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000684-31.2018.8.11.0086; Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seus 

advogados, para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de 

Id: 14803024, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) 

de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas 

de preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001035-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

M U T U M  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1001035-04.2018.8.11.0086; Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seus 

advogados, para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de 

15823324, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) 

de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas 

de preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002723-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON LOPES DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002723-98.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

NCPC. Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de trinta 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. 

Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte devedora, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora. Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho 

utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 22 de novembro de 2018 Luciana de Souza Cavar Moretti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000295-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000295-80.2017.8.11.0086 Vistos. Mantenho 

a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum, 22 de novembro de 2018 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAMARI CHIAPETTI FRAGATA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO AUGUSTO INACIO MASSIGNAN OAB - PR79037 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001404-95.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que os documentos de ID's nº 14049050, 14049057, 

14049062, 14049075, 14049083, 14049090, 14049093 estão ilegíveis, bem 

como juntou o documento de ID nº 14049101 com orientação da página 

equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar 

que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização de documentos de forma a 

facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” Assim, determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que o autor apresente a documentação legível, bem como o 

documento registrado sob o ID nº 14049101 com orientação de pagina 

correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 22 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001664-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE ALTENHOFER (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001664-75.2018.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos. CITE-SE a 

parte requerida, conforme postulado, para pagamento do valor pleiteado, 

no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não 

efetuar o pagamento ou se não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Nova Mutum, 22 de novembro de 

2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001677-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FERREIRA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001677-74.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora fundamentou a inicial com 

base no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, que dispõe 

sobre o cumprimento de sentença que reconheça exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa. Todavia, a parte requerida é a Autarquia 

Federal do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ocasião em que o 

procedimento deve prosseguir nos moldes do artigo 534 e seguintes do 

Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre o cumprimento de sentença 

que reconheça exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela 

fazenda pública. Dessa forma, intime-se a patrona do exequente para, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, retificando a fundamentação da petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 22 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002516-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO COSTA BEBER (IMPETRANTE)

MARCOS VINICIUS COSTA BEBER (IMPETRANTE)

VOLNEI COSTA BEBER (IMPETRANTE)

DAIANA COSTA BEBER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum 
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____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002516-02.2018.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

petição inicial, pois de acordo com o artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Tendo em vista a repercussão da matéria ventilada por este mandado 

de segurança, a qual poderá impactar diretamente na forma de 

arrecadação de tributo municipal, postergo a análise da liminar para 

momento posterior à colheita de informações da autoridade coatora. 

Assim, notifique-se a autoridade indicada como coatora para prestar, em 

10 (dez) dias, as informações que achar necessárias, nos moldes do art. 

7º, I, da Lei do Mandado de Segurança. Decorrido esse prazo, com ou 

sem resposta, retornem os autos conclusos. Às providências. Nova 

Mutum, 22 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100479 Nr: 484-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Palmiro de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 15.484-A, Moisés Batista 

de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83228 Nr: 937-41.2015.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline da Silva Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, por seus advogados para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça PARA 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia 

de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR 

NA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT - NOS 

AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO - PJE Nº 1000565-31.2018.8.11.0002

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73688 Nr: 2206-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borsatti & Cia Ltda - EPP, Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 

21.511/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 121, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97134 Nr: 4535-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugeniusz Dziachan, Boleslau Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da devolução da Carta Precatória, sem o devido 

cumprimento, em razão da ausência de preparo no juízo deprecado, bem 

como para que promova o devido andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111423 Nr: 6777-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 75/78, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 2704-32.2006.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Miriam Citeli Dias, José Renato Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Rocha Frade, Ricardo Alves Pinto, 

Wanderley Valentin da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 
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- OAB:MT 10.176, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT, Sem adv. - 

OAB:

 “Vistos. Homologo a desistência da testemunha arrolada pelos autores 

Adriano Xavier Pivetta. Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca 

de Cuiabá para colheita do depoimento pessoal do requerido Wanderley 

Valentin da Silva, cujo endereço atualizado se encontra à fl. 374. Com a 

vinda da missiva devidamente cumprida, concedo às partes o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação de razões finais. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3122-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanete Correa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 123, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70497 Nr: 3042-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atilio Defant

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME, Neidir 

Aparecida Carneiro Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Roncato - OAB:MT 

2.147

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento à decisão de fls. 133, 

impulsiono estes autos para intimar o advogado Dr. Onofre Roncato para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos comprovante hábil a 

demosntrar que as executadas tenham tomado ciência de sua renúncia, 

bem como para que constituam novo advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89388 Nr: 4644-17.2015.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita de Fátima Milan, Cicero Augusto Milan, Amanda 

Gabriela Milan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Maria Francioso Juliani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O, Lúcio Mauro Dantas - OAB:13.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 “Vistos. Ante a colheita do depoimento pessoal da excepta, bem como a 

ausência de demais testemunhas, dou por encerrada a instrução 

processual. Tornem os autos conclusos para decisão. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002638-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (AUTOR(A))

RENATO ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER FELIPE DE QUADROS SILVA (RÉU)

ANTONIO BERTAO (RÉU)

FERNANDA BENAR BERTAO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002638-15.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PAULIANA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI 

em face de JABER FELIPE DE QUADROS SILVA, FERNANDA BENAR 

BERTÃO DA SILVA e ANTÔNIO BERTÃO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Aduzem os requerentes que possuem duas ações judiciais 

contra o requerido Jaber Felipe de Quadros Silva, sendo uma distribuída 

sob o nº 1099-02.2016.811.0086 – Código 91822, que visa o recebimento 

de 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 kg cada, em valor estimado de 

R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), bem como uma ação 

monitória distribuída sob o nº 1186-55.2016.811.0086 – Código 91994, 

visando o recebimento de 10.000 (dez mil) sacas de soja de 60kg cada, 

em valor estimado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), perfazendo o 

valor total de seu crédito em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil 

reais). Relata que tais débitos são originários da aquisição, pelo requerido 

Jaber Felipe de Quadros Silva, das quotas sociais dos requerentes na 

empresa Posto 29 Comércio de Combustíveis LTDA e JBF Distribuidora de 

Combustíveis e Lubrificantes LTDA, mediante contrato firmado em 

27/01/2011, de modo que as ações referem-se as parcelas contratuais 

vencidas nos anos de 2012, 2013 e 2014. Sustenta que o requerido 

também é devedor do Banco do Brasil S/A, na ação de cobrança de nº 

40-13.2015.811.0086, no valor de R$ 533.196,41 (quinhentos e trinta e 

três mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), originário 

de operação realizada enquanto era administrador da empresa Posto 29 

Comércio de Combustíveis LTDA. Alegam que apesar dos débitos, o 

requerido Jaber Felipe de Quadros Silva vem se desfazendo, de forma 

fraudulenta, de seu patrimônio, de modo que para tanto está sendo 

auxiliado pela requerida Fernanda Benar Bertão da Silva e Antônio Bertão, 

oportunidade em que por meio de dação em pagamento, teria alienado o 

imóvel Matriculado sob o nº 923 no Cartório de Registro de Imóveis de 

Nova Mutum a seu sogro (Antônio), um imóvel extremamente valioso, 

situado dentro do perímetro urbano da Cidade de Nova Mutum/MT, pelo 

preço irrisório de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com o fito de desvio de 

patrimônio e lesão de credores. Afirma que tal imóvel tem valor estimado 

de mercado em R$ 2.082.000,00 (dois milhões e oitenta e dois mil reais), 

conforme laudo de avaliação jungido aos autos. Aduzem que estariam 

preenchidos os requisitos para a admissão da demanda revocatória, quais 

sejam, o eventus damni (prejuízo dos credores), o consilium fraudis e a 

anterioridade do crédito à suposta alienação fraudulenta. Requereram que 

a lide fosse julgada procedente, a fim de declarar ineficaz o negócio 

jurídico realizado e anular a referida transferência do imóvel junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis, em virtude da fraude realizada diante de 

alienação realizada a preço vil e à pessoa da própria família, de maneira 

que haveria presunção de fraude nesse caso. Em sede liminar, 

formularam requerimento para que fosse concedida a tutela de urgência, 

para bloqueio da matricula do imóvel, mediante averbação à margem da 

matricula do imóvel registrado sob o nº 923 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Nova Mutum/MT, fazendo constar que até o julgamento da 

presente ação o bem não poderá ser onerado, gravado, constrito, 

alienado ou transferido por qualquer meio. Com a inicial, vieram os 

documentos registrados sob os ID’s nº 16234008, 16234010, 16234014, 

16234022, 16234034, 16234096, 16234099, 16234111, 16234115, 

16234131, 16234138 e 16234150. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Do valor da causa: Analisando os autos, 

verifico que o valor atribuído a causa encontra-se em dissonância do 

proveito econômico pretendido, isso porque o próprio requerente aduz o 

valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) como irrisório para o imóvel 
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alienado, o qual é objeto da presente demanda. Ademais, ainda que o 

requerente não saiba o valor exato do referido imóvel, é certo que há uma 

estimativa para o valor correto destas, de modo que necessária à emenda 

a inicial. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO 

PAULIANA. NULIDADE DA DOAÇÃO DA NUA-PROPRIEDADE. Estando em 

discussão a rescisão do negócio jurídico, no caso, da doação, o valor da 

causa deve corresponder ao valor da mesma, conforme disposto no art. 

259, inciso V, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70060912797, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 

18/09/2014) AGRAVO. AÇÃO PAULIANA. Caso em que se impõe a 

manutenção da decisão agravada. Nos termos do artigo 259, V, do Código 

de Processo Civil, o valor da causa deve equivaler ao benefício patrimonial 

a que se visa. Por ora, a averbação da existência da ação na matrícula do 

imóvel se mostra prejudicial. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo Regimental 

Nº 70043730522, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 28/02/2013) Desse modo, 

retifico o valor da causa, ex-officio para R$ 2.082.000,00 (dois milhões e 

oitenta e dois mil reais), proveito econômico pretendido, ocasião em que o 

requerente deverá ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil, proceder 

à emenda à inicial, com o recolhimento das custas complementares, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Do recebimento da inicial e antecipação de tutela: 

Pois bem. A ação pauliana está prevista em nosso ordenamento jurídico 

nos artigos 158 a 165 do Código Civil, como desdobramento do caráter 

patrimonial da execução. O artigo 789 do Diploma Instrumental Civil de 

2015, reproduzindo a redação do artigo 591 do CPC/1973, estabelece que 

o devedor responde pelas obrigações contraídas com o seu patrimônio. 

Assim, o ordenamento jurídico pátrio prevê institutos com o intuito de 

combater a alienação fraudulenta, sendo que a ação pauliana é um deles. 

A fraude contra credores é artifício malicioso usado pelo devedor com o 

fito de impor prejuízo ao credor, impossibilitando-o de receber seu crédito, 

pelo esvaziamento ou diminuição de seu patrimônio. O passivo do devedor 

deve se tornar maior que o ativo. Para que seja configurada a fraude 

pauliana, o credor deverá comprovar o prejuízo (eventus damni – 

dilapidação do patrimônio), que é o elemento objetivo; e o intuito de causar 

dolo ao devedor (consilium fraudis), que é o elemento subjetivo, além de 

comprovar a anterioridade da constituição do seu crédito. Ademais, é 

imprescindível demonstrar que o ato de alienação fraudulento levou o 

devedor à insolvência. Tendo em vista que o ato fraudulento pode ser 

praticado isoladamente ou em conluio com terceiros, como é o caso em 

epígrafe, o credor deverá demonstrar que o terceiro adquirente sabia da 

redução do alienante ao estado de insolvência. O ordenamento civilista 

prevê hipóteses em que a má-fé do adquirente é presumida, quais sejam: 

quando a insolvência é notória ou quando houve motivos para ser 

conhecida por ele (artigo 159), além dos casos de doação de bens, 

remissão de dívidas, antecipação de pagamentos, outorga de direitos 

preferenciais a um dos credores, etc. O nosso Código Civil determina que 

o regime jurídico da ação pauliana é o da anulabilidade do negócio jurídico 

fraudulento, e não de mera ineficácia, considerando que o bem alienado 

retorna ao patrimônio do devedor insolvente em caso de procedência da 

demanda e pode ser alcançado pelos respectivos credores. Tecidas as 

considerações iniciais, passo à análise do pleito liminar para concessão 

de tutela provisória de urgência, com base nos ditames do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Quanto 

aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, entendo que 

estão evidenciados pelos documentos trazidos aos autos, haja vista as 

cópias das ações judiciais em face deste, bem como imóveis alienados e 

comprovação do único bem de família em nome do requerido Jaber, 

conforme documentos registrados sob os ID’s nº 16234111, 16234115, 

16234131, 16234138 e 16234150; a transferência do imóvel registrado 

sob a matricula nº 923 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova 

Mutum/MT, a preço supostamente vil à pessoa de sua própria família após 

a constituição do crédito (ID’s nº 16234022 e 16234034, em 04/03/2016), 

além do laudo de avaliação do imóvel em R$ 2.082.000,00 (dois milhões e 

oitenta e dois mil reais), cujo documento está registrado sob os ID’s nº 

10234096 e 10234099. Estamos diante de fortes indícios de que o 

requerido JABER FELIPE DE QUADROS SILVA esteja em estado de 

insolvência, bem como tenha atuado em conluio com pessoa de sua família 

a fim de lesar credores, em virtude da alienação do imóvel registrado na 

matricula nº 923 do Cartório de Registro de Imóveis - CRI por valor irrisório 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), quando verificamos do laudo unilateral 

de avaliação do imóvel em R$ 2.082.000,00 (dois milhões e oitenta e dois 

mil reais). Destarte, tenho que também foi comprovado o risco ao resultado 

útil do processo caso o requerido ANTÔNIO BERTÃO aliene o referido 

imóvel para terceira pessoa estranha aos autos, posto que os 

requerentes, em caso de eventual julgamento pela procedência da 

demanda, poderão não conseguir executar o seu crédito. 

Consequentemente, por medida de cautela, a fim de que seja averbada às 

margens do registro do imóvel o bloqueio da matricula, bem como para 

evitar a lesão de direitos de terceiros de boa-fé, DEFIRO o requerimento 

formulado, nos termos do artigo 300 do Diploma Instrumental Civil, ante a 

presença dos requisitos legais, e em consequência, determino que o 

imóvel registrado na matrícula nº 923 do Cartório de Registro de Imóveis – 

CRI de Nova Mutum/MT não poderá ser onerado, gravado, constrito, 

alienado e transferido por qualquer meio, até o julgamento desta demanda. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO PAULIANA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA 

PRESENTE AÇÃO JUNTO AO REGISTRO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - 

PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA. 

O poder geral de cautela permite ao julgador deferir e até mesmo 

determinar, de ofício, a averbação de existência de ações 

reipersecutórias à margem da matrícula junto ao registro imobiliário, para 

salvaguardar direito da parte autora e de terceiros interessados, a teor 

dos artigos 798 e 799, do CPC. A averbação da existência da ação 

pauliana à margem da matrícula junto ao registro do imóvel não se revela 

medida gravosa ou rigorosa e visa resguardar eventual direito do autor 

sobre o bem objeto de futuro cumprimento de sentença, além de dar 

ciência da demanda a terceiros de boa-fé, que porventura venham a se 

interessar pela aquisição do imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0118.13.001703-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 

17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2015, publicação da súmula em 

04/09/2015) Agravo de Instrumento – Ação Pauliana – Tutela antecipada 

concedida para averbar a existência da ação no registro de imóveis 

doados pelos devedores a seus filhos, diante da possibilidade de fraude 

contra credor – Insurgência dos devedores – Tutela antecipada mantida – 

Há verossimilhança na alegação de fraude contra credores - A outorga 

uxória não se faz necessária na concessão de aval, de forma que não há 

nulidade na garantia prestada pelos agravantes – Recurso a que se nega 

provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2046530-38.2017.8.26.0000; 

Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data 

de Registro: 26/06/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

PAULIANA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTETSO CONTRA A ALIENAÇÃO 

DE BENS. A discrepância entre o valor da avaliação e o valor da venda do 

imóvel, aliado ao fato de não haver outros bens penhoráveis, autoriza que 

sejam tomadas medidas acautelatórias, as quais advêm do poder geral de 

cautela conferido ao magistrado, com o propósito de assegurar o 

resultado útil da demanda. Deferido o protesto contra alienação de bens. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70073188252, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 

06/09/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. 

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA. DEFERIMENTO. Viável a 

concessão de tutela antecipada para averbar a existência da demanda 

nas matrículas dos imóveis discutidos, quando, em juízo de cognição 

sumária, restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de 

urgência. Situação em que se cuida de ação pauliana, na qual discutida 

justamente a regularidade da alienação dos imóveis, sendo, portanto, 

necessária a averbação da existência da ação nas matrículas dos bens, 

seja para garantir o resultado útil do processo, seja para resguardar 

interesses terceiros de boa-fé. Precedentes desta Corte. Agravo de 
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instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70072240252, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Julgado em 18/05/2017) Desta feita, ante todo o exposto, recebo 

a presente inicial. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 

mandado ou aviso de recebimento da carta aos autos (art. 231, I e II, do 

NCPC). Não havendo contestação no prazo supra, a parte ré será 

considerada revel e presumidas verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora na inicial, cuja cópia deverá instruir o 

mandado/carta de citação. Fica condicionado o cumprimento da tutela 

concedida à emenda à inicial pelo requerente, com o recolhimento do valor 

complementar das custas processuais e taxas judiciárias, ocasião em que 

com a comprovação nos autos do recolhimento do valor complementar, 

independente de nova conclusão, expeça-se ofício ao Cartório de Registro 

de Imóveis de Nova Mutum, informando que o imóvel objeto da matricula nº 

923, não poderá ser onerado, gravado, constrito, alienado e transferido 

por qualquer meio, até o julgamento desta demanda. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 21 de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001417-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTINHO PETRI & CIA LTDA - ME (RÉU)

VANUSA DUTRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001417-94.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 22 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001472-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA DUTRA DOS SANTOS (RÉU)

JOSE AUGUSTINHO PETRI & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001472-45.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida, conforme 

postulado, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou 

se não forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo (artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil). 

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Nova Mutum, 22 de novembro de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001661-23.2018.8.11.0086 , , Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por CLEBIO DA CRUZ SILVA em desfavor de INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, onde requer, em sede de tutela 

antecipada, a imediata concessão do auxílio-doença. Com a inicial, vieram 

os documentos de ID’s 14337328, 14337355, 14337373, 14337429, 

14341231, 14341419 e 14341540. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. A medida antecipatória deve ser indeferida. Para que 

seja possível a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

torna-se necessária a presença dos requisitos autorizadores de sua 

concessão, que estão dispostos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Assim sendo, só há falar em concessão de antecipação 

dos efeitos da tutela se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz 

se convencer da verossimilhança da alegação, ou seja, a probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e que haja perigo de dano o risco ao resultado útil 

do processo (periculum in mora). Contudo, a verossimilhança das 

alegações da autora não se faz presente no caso sob comento, ante a 

necessidade da realização de prova pericial, imprescindível para a 

verificação da alegada invalidez. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada pelos fundamentos acima declinados. Concedo 

à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se a 

parte requerida para, querendo contestar apresente ação, no prazo legal 

de 30 (trinta) dias, visto que a autarquia goza de prazo em dobro 

conforme artigo 183 do Novo Código de Processo Civil, ciente que, se não 

o fizer presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na 

petição inicial (art. 344 do CPC). Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de 

que, em eventual audiência, o processo já contenha todos os elementos 

probatórios, possibilitando melhor oitiva de testemunhas e prolação da 

sentença. NOMEIO como perito o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, 

podendo ser localizado no seguinte endereço: Rua dos Jatobás, 684, AP 

08, Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT, telefone: (65) 99958-8133, 

para que desde já agende data para a realização da perícia médica no 

autor. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em virtude da especialização do profissional, 

bem como pelo fato de que é o único medico desta Comarca cadastrado 

no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal que se 

encontra atualmente realizando periciais judiciais. Após, intimem-se as 

partes para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto 

no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

apresentem quesitos, caso ainda não tenham apresentado e indicar 

assistente técnico. Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se 

as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

artigo 477, § 1°, do CPC. Concedo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data designada para o início da perícia, para o Sr. Perito 

apresentar o laudo pericial, podendo retirar os autos do cartório para 

elaboração do mesmo, por este período. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 22 de novembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-22.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA CARLOTA DE OLIVEIRA SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MODAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010183-22.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 31.520,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JUCINEIA CARLOTA DE OLIVEIRA SIMON 

Endereço: Rua DAS ORTENCIAS, 492, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

MT0010603A POLO PASSIVO: Nome: DANIELA MODAS Endereço: Rua 

EPITACIO PESSOA, 1082, CENTRO, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAICON SEGANFREDO - 

MT0011833A-O Senhor(a): JUCINEIA CARLOTA DE OLIVEIRA SIMON Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 16:30 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-22.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA CARLOTA DE OLIVEIRA SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MODAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010183-22.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 31.520,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JUCINEIA CARLOTA DE OLIVEIRA SIMON 

Endereço: Rua DAS ORTENCIAS, 492, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

MT0010603A POLO PASSIVO: Nome: DANIELA MODAS Endereço: Rua 

EPITACIO PESSOA, 1082, CENTRO, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAICON SEGANFREDO - 

MT0011833A-O Senhor(a): REQUERIDO: DANIELA MODAS O presente, 

extraído dos autos da EXECUÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria de todo o conteúdo que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada, oportunidade em que 

poderá oferecer Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, nos 

termos do Art. 52, IX da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 16:30 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIAS 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as 

citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000769-51.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.360,10 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: YASMIM SANTOS CASTRO Endereço: RUA DOS NOVELEIROS, 

LOTE 11, JARDIM PRIMAVERA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, 

ANDAR 15 PARTE BLOCO D EDIFICIO JAUAPERI, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Certifico e dou 

fé que o Recurso protocolado no ID 12648873 é tempestivo. Certifico ainda 

que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 

42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 22 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89918 Nr: 4960-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Ante a manifestação ministerial de fl. 41-v (a numerar), proceda-se com o 

necessário para a intimação do requerido Alexandre Aparecido de 

Figueiredo, pela via editalícia, quanto ao teor da decisão de fls. 36/37.

Decorrido o prazo do referido edital, proceda-se às baixas, comunicações 

e anotações de estilo, arquivando-se estes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121720 Nr: 4458-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGCN, CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Vistos.

 Considerando a ausência justificada da psicóloga deste Juízo na data 

aprazada, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 03 de dezembro 

de 2018, às 14h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121871 Nr: 4522-96.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz Ribeiro Ghizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 Vistos. Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal. 

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada. Certifique-se sobre a existência de outra 

eventual execução por condenação criminal definitiva, ou provisória, bem 

como processo em andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o 

disposto no artigo 1.549 da CNGC. Solicitem-se os antecedentes que 

forem necessários. Assim, designo audiência admonitória para o dia 

21/02/2019, às 17h30min. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100265 Nr: 345-26.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nascimento Neto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para querendo, APRESENTE A DEFESA 

DO RÉU, no prazo legal. É o que me cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106855 Nr: 4177-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAYLLA LUIZA SCAPINI, DENILSON LEITE DA 

SILVA, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JOÃO PAULO CORREIA 

RIBEIRO, DEIVISON LEITE DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6883, 

TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014

 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora no “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na capital Cuiabá, 

redesigno a solenidade retro agendada para o DIA 07 DE DEZEMBRO DE 

2018.

Diante da grande quantidade de testemunhas, para a inquirição das 

primeiras 15 (quinze) arroladas pelo Ministério Público, a audiência fica 

designada às 08h00 (horário de Cuiabá/MT).

Para as demais testemunhas de acusação e defesa, a audiência fica 

designada às 13h00 (horário de Cuiabá/MT).

Intimem-se as testemunhas conforme acima deliberado.

Intimem-se os réus, requisitando os que estiverem presos.

Cientifique-se o Ministério Público, os Advogados de Defesa e a 

Defensoria Pública.

Após as expedições dos mandados de intimações, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação em relação ao pedido de revogação 

de prisão preventiva do réu João Paulo Correia Ribeiro (ref. 56).

Em seguida, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103047 Nr: 2073-96.2018.811.0012

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PALMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMONDES SEBASTIÃO TOMAIN, ALCIDES 

VANDER TOMAIN, RUBENS TOMAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA NUNES MACIEL - 

OAB:371160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da justiça gratuita.Fica 

a parte autora intimada para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias:- adequar o valor da causa, haja vista que na ação de divisão, de 

demarcação e de reinvindicação, o valor da causa deve ser o da 

avaliação da área ou do bem objeto do pedido, nos termos do art. 292, 

inciso IV, do CPC. - recolher as custas processuais iniciais, desde já 

defiro parcelamento nos termos legais.O não atendimento desta 

determinação judicial acarretará o indeferimento da petição inicial.Às 

providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63302 Nr: 2010-47.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO JESUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 Vistos.

Ante a petição de ref. 113, a qual informa o endereço da vítima e do réu, 

determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Campo 

Verde/MT, visando a inquirição da vítima e interrogatório do acusado por 

aquele juízo.

Consigne-se o endereço indicado pela defesa, qual seja: Rua Francisco 

Beltrão, n. 796, esquina com Rua Arapongas, Lote 04, Quadra 15, Cidade 

Alta, Campo Verde/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 109729 Nr: 5554-67.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARNEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 Vistos.

Em relação aos pedidos de ref. 7, consigno ter este juízo apreciado o auto 

de prisão em flagrante, não sendo constatado vícios formais ou materiais 

que venham a macular a peça, conforme fundamentado na decisão de ref. 

4.

Portanto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão em flagrante.

Quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória, conforme a 

mencionada decisão (ref. 4), este juízo concedeu a liberdade provisória ao 

réu mediante o pagamento de fiança e cumprimento de medidas 

cautelares.

Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público e os Advogados da audiência de 

custódia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65338 Nr: 754-35.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLY DONIZETE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação à execução, bem como, a anuência 

à impugnação, manifesta pela exequente, homologando os cálculos 

apresentados às fls. 166/vº, no valor de R$ 4.431,74 (quatro mil 

quatrocentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) em favor da 

parte exequente e R$ 443,17 (quatrocentos e quarenta e três reais e 

dezessete centavos), relativos aos honorários advocatícios.

Expeça-se o necessário RPV/Precatório, que deverá ser feito nos moldes 

do art. 535, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, tornem conclusos para sentença de quitação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Nova Xavantina/MT, 15 de outubro de 2018.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38905 Nr: 2449-29.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA, VIRICINO FRANCISCO LEITE, NILSON CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Tendo em vista a penhora realizada, intime-se a parte exequente para 

requerer o que for de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 13442 Nr: 18-13.1997.811.0012

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 583 de 818



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CAMPOS SOARES, EDIGAR 

HONORATO DE SOUSA, DIVINO ANTÔNIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:OAB/PR 25.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 957-31.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, JOSE LUIZ DA SILVA, MIRALDA IGNEZ MULLER, BEATRIZ 

JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66230 Nr: 1421-21.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA BARROS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT 22.131/A

 Vistos.

Fl. 232: a parte autora pugnou pela homologação de sua desistência, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC).

 Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente citada (fl. 136/vº), 

apresentando inclusive contestação (fls. 139/168), intime-a do pedido 

retro, nos termos do art. 485, §4º, do CPC, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98526 Nr: 7658-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:MT 14130

 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora no “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na capital Cuiabá, 

redesigno a solenidade retro agendada para o DIA 14 DE MARÇO DE 2019, 

às 15h30min (horário de Cuiabá – MT).

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64975 Nr: 432-15.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES NETO RODRIGUES DA SILVA, 

GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA CUNHA, VALDEZIR VILELA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/O, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora no “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na capital Cuiabá, 

redesigno a solenidade retro agendada para o DIA 14 DE MARÇO DE 2019, 

às 14h00min (horário de Cuiabá – MT).

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60293 Nr: 1367-26.2012.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON JUNIOR CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora no “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na capital Cuiabá, 

redesigno a solenidade retro agendada para o DIA 14 DE MARÇO DE 2019, 

às 13h00min (horário de Cuiabá – MT).

Intimem-se as testemunhas Samuel Silva Pereira e Rogerio Lima Coelho.

Deverá a secretaria se atentar ao endereço indicado quanto a testemunha 

Rogério à ref. 222, qual seja: “Rua Santa Helena, nº. 354, última rua do 

Henry, ao lado do zé do ouro”.

Em relação à vítima Alexsandro Ferreira Souza, atente-se ao endereço 

indicado na cota ministerial de ref. 269, qual seja: Rua Mato Grosso do Sul, 

nº. 400, Bairro Tonetto, Nova Xavantina - MT.

Intime-se o réu e seu procurador.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75432 Nr: 3065-62.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora no “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na capital Cuiabá, 

redesigno a solenidade retro agendada para o DIA 07 DE FEVEREIRO DE 

2019, às 13h30 (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem como 

o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67509 Nr: 2435-40.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANDRÉ MULLER, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, MARCO AURELIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

Intime-se a parte executada, por meio de seu procurador, para que se 

manifeste quanto a juntada de petição da parte exequente de fls.167/168.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63224 Nr: 1929-98.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a ciência da parte requerida quanto ao laudo pericial (fl. 

150 v), intime-se a parte requerente para requerer o que for de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30947 Nr: 1440-03.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCHIÓ & CIA LTDA, CLAUDIO 

MARCHIÓ, GILTON DE OLIVEIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BORGES - 

OAB:15893

 Vistos.

Tendo em vista a penhora realizada, bem como a intimação do executado 

da penhora realizada (fls. 207/214), intime-se a parte exequente para 

requerer o que for de direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35790 Nr: 1863-26.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES, LUCIA 

HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, SOLANGE GOMES ALVARES, LUCIENE 

ARAÚJO ALVARES MARCONDES, DERCIO ALVARES JUNIOR, LANUCCY 

ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA, LILIAN 

VILELA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Rios Mariano 

Cardoso Alvares - OAB:24033/MT, CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:, LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, 

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT, TIAGO 

CANAN - OAB:9.180/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos documentos 

juntados de fls. 167/177, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000793-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000793-73.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): FRANCISCO KLEIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de comprovação 

da hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no 

inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim sendo, intime-se 

a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua alegada 

hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, 

podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse . Com a 

vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. Cumpra-se. 

NX, 21 de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000800-65.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG VIDRACARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000800-65.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: LG VIDRACARIA LTDA - ME 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. NX, 21 de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66067 Nr: 1298-23.2014.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC, LUIZ BARBOSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA LUZ, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 

PCG-BRASIL MULTIC, AUREA CRISTINA SOUSA VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT 22.131/A, IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16.051-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT 22.131/A, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2), bem como se manifestar acerca do documento de fls. 

14/149.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96993 Nr: 6832-40.2017.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANY VARANDA CARVALHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte apelada/impetrante para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106195 Nr: 3874-47.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELZECY ALMEIDA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025/MT

 ...Desta forma, DECLARO remidos pela apenada 17 (dezessete) dias de 

sua pena em relação às fichas de remição homologadas nesta decisão, 

referentes ao período supraconsignado.Atualize-se o cálculo de 

liquidação de penas.2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO 

CRIMINOLÓGICO...Por fim, verifico ter a Direção da UPNX declarado ser 

ótimo o comportamento carcerário da reeducanda, bem como, inexistirem 

apontamentos desabonadores de sua conduta (ref. 39).Nestes termos, 

INDEFIRO o pedido de realização de exame criminológico.A fim de evitar 

futura nulidade, determino a abertura de vista ao Ministério Público para 

manifestação quanto ao pedido de progressão de regime, nos termos do 

artigo 112, §1º, LEP (STJ - HC 273.461/SE).Defiro o pedido de dilação de 

prazo para juntada de procuração (ref. 61). Intime-se o causídico 

subscritor do mencionado pedido para juntada de procuração no prazo de 

03 (três) dias.Oficie-se a Direção da UPNX solicitando que informe se a 

reeducanda exerceu atividades de trabalho ou estudo na unidade prisional 

no período compreendido entre sua admissão (20.07.2017) e o mês de 

janeiro de 2018. Em caso positivo, sejam enviadas cópias para juntada aos 

autos.Em seguida, voltem os autos conclusos.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107006 Nr: 4229-57.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora no “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

E.TJMT na capital Cuiabá, REDESIGNO a solenidade retro agendada para o 

dia 17 de dezembro de 2018, às 13 horas (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69906 Nr: 700-35.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J KASPER ME, JOSEMAR JOÃO KASPER, 

LUIZ BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102538 Nr: 1814-04.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO MOCELIN, NARA REGINA MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, todos do Código de 

Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato controvertido se 

destinam a provar, sob pena de indeferimento.

As partes deverão manifestar, ainda, se ratificam as provas já produzidas 

em audiência/perícia realizada, ou se pretendem a produção de novas.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92621 Nr: 4083-50.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora ao “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

E.TJMT na capital Cuiabá, REDESIGNO a solenidade retro agendada para o 

dia 06 de fevereiro de 2019, às 14 horas (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74 Nr: 1972-84.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SAADALLAH SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066, YOUSSEF 

ELIAS EL MAROUNI - OAB:22960/B-MT

 intime-se a parte exequente para requerimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 81-71.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora ao “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

E.TJMT na capital Cuiabá, REDESIGNO a solenidade retro agendada para o 

dia 06 de fevereiro de 2019, às 16h15 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83406 Nr: 3551-13.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAS RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a participação desta subscritora ao “Curso de Formação 

de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz”, promovido pelo 

E.TJMT na capital Cuiabá, REDESIGNO a solenidade retro agendada para o 

dia 06 de fevereiro de 2019, às 13 horas (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85982 Nr: 127-26.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMEM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que o recurso promovido pela requerida/apelante foi 

condicionado ao não aceite pela parte autora da correção monetária de 

acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e, considerando que a 

requerente concordou com o recorrente, acolho o pedido de desistência 

recursal formulado pela autarquia demandada.

Cientifique-se a requerida.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida no feito, 

certificando-se.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

salientando que eventual cumprimento de sentença deverá observar a 

correção monetária acordada pelas partes (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102538 Nr: 1814-04.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO MOCELIN, NARA REGINA MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, todos do Código de 

Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato controvertido se 

destinam a provar, sob pena de indeferimento.

As partes deverão manifestar, ainda, se ratificam as provas já produzidas 

em audiência/perícia realizada, ou se pretendem a produção de novas.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62269 Nr: 851-69.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23.262/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69696 Nr: 656-16.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/O

 Ao exequente para ciência e requerimentos em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80121 Nr: 1726-34.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÓ CONCRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para ciência e requerimentos em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80129 Nr: 1734-11.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para ciência e requerimentos em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91787 Nr: 3641-84.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA COMERCIO, 

JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA, NUNES DANÚBIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para ciência e requerimentos em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103084 Nr: 2099-94.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para ciência e requerimentos em dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 5047-43.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO, ANTONIO EDU 

MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Cite-se a parte exequente, ora embargada, para apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 920 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89573 Nr: 2377-32.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLYANNE APARECIDA RODRIGUES DE PAULA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ANTUNES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE NUNES 

GOMES - OAB:34870

 Intimação da parte requerida para retirar e providenciar a distribuição da 

carta precatória requerida e expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34468 Nr: 541-68.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64 Nr: 1798-75.2003.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WILSON LUCERA COLSO, ANDERSON 

COLSO, EDSON COLSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61445 Nr: 2548-62.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BASSANESI, FLAVIO BASSANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto a exceção de 

pré-executividade e documentos que a acompanham, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 5047-43.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO, ANTONIO EDU 

MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Vistos.

Recebo os embargos à execução sem efeito suspensivo.

Cite-se a parte exequente, ora embargada, para apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 920 do Código de Processo Civil.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000026-69.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL ALVES CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000026-69.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: EMANOEL ALVES CORDEIRO 

EXECUTADO: BANCO BMG PROJETO DE SENTENÇA I- RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES. Dispensado relatório, a teor do disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por Emanoel Alves Cordeiro em face do Banco BMG S/A. Em 

análise aos autos, verifica-se que a parte reclamada realizou o depósito 

dos valores devidos (Id. 16148051). Ainda, a parte autora concordou com 

os valores depositados (Id. 16254165) e pugnou pela expedição de alvará 

judicial para levantamento dos valores vinculados aos autos, informando 

os dados bancários: Titular: Ariolino Vilella de Carvalho Sobrinho, CPF: 

014.342.271-54, conta-corrente nº 50.455-6, agência 0221-6, Banco do 
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Brasil. Vieram-me os autos conclusos. II – MOTIVAÇÃO. Observa-se, 

conforme acima mencionado, que não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da requerente, visto que os valores já 

se encontram depositados. Neste diapasão, visto que a dívida foi 

plenamente satisfeita pelo requerido, como consectário lógico a tal fato, 

momento se faz para extinção do presente processo frente à satisfação 

do débito. III – DISPOSITIVO. Posto isso, opino, pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, a teor do disposto no art.924, II, do 

NCPC. Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores; em 

seguida, expeça-se o competente alvará de levantamento, através do 

SISTEMA SISCONDJ. Certificado o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação pelo Juiz Togado, a teor do disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, Darlan da Matta Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 14 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 75/2018-CA

O Excelentíssimo Senhor Doutor EVINER VALÉRIO, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

Considerando a Lei Municipal nº 436 de 18 de agosto de 2008, que 

decreta feriado municipal o dia 03 de dezembro em comemoração ao dia 

do Padroeiro do Município de Paranatinga-MT.

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca no dia 03 de dezembro de 2018.

Art. 2º – SUSPENDER os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 03/12/2018, prorrogando-os para o primeiro dia útil.

Art. 3º – Remeta-se cópia à Corregedoria- Geral da Justiça, ao Ministério 

Público, a Defensoria Pública e OAB – Subseção de Paranatinga.

 Paranatinga, 22 de novembro de 2018.

 EVINER VALÉRIO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 186-25.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCV(, EJdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Determino a suspensão do feito até o cumprimento do acordo.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do executado.

Ao Arquivo provisório.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 186-25.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCV(, EJdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 Ante o exposto, indefiro o pedido de relaxamento de prisão de fls. 80/86, 

nos termos da fundamentação supra.Defiro o pedido formulado à fl. 89 a 

fim de proceder à substituição da representante processual da requerente 

à avó materna Sra. Ercy Jesus de Campos Canedo, conforme comprovado 

através do termo de guarda definitiva de fl. 90 acostado nos 

autos.Aguarde-se em cartório o cumprimento da obrigação alimentar ou 

decurso de prazo da prisão civil decretada nos autos.Após, tornem os 

autos conclusos.Int.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 27 de novembro de 

2017.Fábio Alves CardosoJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 22382 Nr: 1166-74.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Dalla Vechia & Cia Ltda ME, Edson Dalla Vechia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portobéns Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gazzi - 

OAB:6028-A/MT

 DECISÃO ANEXO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 74343 Nr: 3316-47.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edna de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84657 Nr: 4522-62.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS KRUPP - 

OAB:101345/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da perícia agendada à fl. 190/191.

Após a perícia e apresentação do laudo, retorne concluso.

Oficie-se o Juízo Deprecante, com informações atualizadas.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32960 Nr: 1198-40.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:33440-PR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JÚLIO CÉZAR FRANCISCO, Cpf: 

05059426904, Rg: 8.737.573-4, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome 

e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5.º da CNGC-TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 21 de novembro de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000395-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO CASSIANO GARCIA MOURAO OAB - MS11903 (ADVOGADO(A))

LUCIO FLAVIO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MS11739 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000395-30.2018.8.11.0044 Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerente para se 

manifestar acerca da certidão retro, bem como requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Documento assinado digitalmente 

Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000568-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AGOSTINETTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000568-54.2018.8.11.0044 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. Paranatinga/MT,22 de novembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 14254 Nr: 691-26.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Anselmo Roesler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Batista de Oliveira - 

OAB:14569-A, Luiz Carlos Aceti Junior - OAB:120058/SP, Osvaldo 

Nilton Rossatti - OAB:219614/SP

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte requerida para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 20640 Nr: 2099-81.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Banck Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antônio Antunes de Macedo, Mauri 

Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Antunes Macedo - 

OAB:OAB/MT 15674

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - PJE

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 27541 Nr: 532-10.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bibiana Serrano da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 19859 Nr: 1325-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sagel Importação e Exportação Ltda, Anderson 

Fumagalli, Renato Campos, Reginaldo D'Almeida Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521/MT, João Otávio de Noronha - OAB:36179-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Mello Souza - 

OAB:35.099-PR, Evaldo de Paula e Silva Júnior - OAB:43.506-PR, 

Henrique Kursscheidt - OAB:45.050 PR, Jefferson Comeli - 

OAB:338.612-PR, Silvana Eleutério Ribeiro - OAB:29.052-PR, Simone 

Zonari Letchacoski - OAB:18445/PR

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para imanifestar-se quanto a petição de fls. 234/235, no prazo de 

15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 30164 Nr: 603-75.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela extinção da 

pena de Francisco de Assis Bisco, ante o seu integral cumprimento (fls. 

276/276-v).

É o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, observo que o recuperando cumpriu integralmente 

sua pena, razão pela qual deve o presente processo executivo ser 

extinto, em consonância com o parecer ministerial.

Com efeito, “se o condenado cumpriu sua pena sem lide e sem 

controvérsia, nada impedindo seu término, o juiz deve automaticamente 

declarar extinta a sanção com ou sem audiência do Ministério Público, pois 

a procrastinação traduziria ilegalidade, significando constrangimento 

ilegal”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTA a pena de Francisco de Assis Bisco, qualificado no feito, ante o 

seu integral cumprimento, nos termos do artigo 146 da Lei de Execução 

Penal.

Procedam as comunicações de estilo.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 91578 Nr: 3281-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Alves de Carvalho, Ernandes Carlos do 

Nascimento, Bruno de Carvalho Nascimento, Thiago de Carvalho 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro no artigo 330, inciso III e 485, incisos I e VI, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem julgamento do mérito.Custas pela 

parte autora.Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva 

Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 23761 Nr: 2539-43.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermes Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Maria de Fátima Lima 

Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Villar Prudêncio - 

OAB:9887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Alexandre Moleiro 

Pires - OAB:7443

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que sejam intimadas as partes acerca da designação de 

perícia para o dia 14/12/2018 às 10:00 horas, tendo como ponto de 

encontro a Fazenda Dois Netos, neste município.

Ainda, INTIMO as partes para que sejam juntados aos autos a certidão 

atualizada das matrículas n. 357, 347, 339, 338, 1.139 e 1.137 do CRI de 

Paranatinga/MT ou sejam entegues pessoalmente ao representante do 

intituto na data acima indicada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) 

das partes dos termos da r. decisão proferida no ID 15047326.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FABIOLA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ PARA OS DEVIDOS FINS, que impulsiono o presente 

feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/01/2019 às 13:30 horas, o qual 

deverá comparecer na audiência acompanhado da parte 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

artigo 51 da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020008-19.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente dos termos da r. decisão proferida no ID 16480417.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010683-20.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE KREMER RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Defiro o pedido formulado na petição que consta no ID. 

14484182. Proceda-se com a penhora “online” em face da executada no 

valor de R$ 6.724,79 (seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta 

e nove centavos). Devendo o bloqueio de valores do executado ser 

realizado por meio do Sistema BACENJUD. Efetivado o bloqueio “online” 

com sucesso, cujo ato valerá como auto de penhora, determino que o 

numerário seja transferido para a conta única. Após, intime-se 

imediatamente o executado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

dias. Ante os fundamentos robustos constantes dos ids. 7063109, 

7063005 e 7062970, defiro a penhora on line nas seguintes pessoas 

jurídicas, do mesmo grupo econômico, quais sejam: Rápido Chapadense 

Viação Ltda (CNPJ 01.921.646/0001-74); Viação Lago Azul Ltda - EPP 

(CNPJ 04.085.153/0001-30); Expresso São Luiz Ltda (CNPJ 

89.570.352/0001-96) e Viação Xavante Ltda (CNPJ 03.143.492/0001-62), 

o que faço com fundamento no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do 

Consumidor), dada a evidência de confusão patrimonial e esquiva da 

executada em cumprir com a sentença, ante os atos frustrados de 

execução até o momento. Em havendo bloqueio, deve a parte exequente 

indicar o endereço das pessoas jurídicas nas quais houve sucesso na 

tentativa de penhora, para que sejam providenciadas as intimações para 

fins de impugnação, no prazo de quinze dias. Não havendo bloqueio de 

valores, expeça-se mandado de PENHORA NA BOCA DO CAIXA da 

executada e das empresas do grupo, mencionadas no parágrafo acima, 

até o limite do valor em execução, qual seja, R$ 6.724,79 (...), intimando-se 

para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 22 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000688-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. L. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000688-63.2018.8.11.0023 

Valor da causa: R$ 3.434,40 ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: BEATRIZ DA SILVA REIS Endereço: Rua do 

Comércio, 83, Centro Antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Rodrigo Frades Lima Endereço: 

Avenida Padre João Bosco, 1.795, Supermercado Super + (Local de 

Trabalho do Réu), Industrial, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 

78675-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado da parte 

requerente para que fique ciente da designação da audiência no CEJUSC, 

a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2018, às 13h00min. Peixoto de 

Azevedo-MT, 21 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 37051 Nr: 296-58.2009.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER 

HELLER, SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE, EDIVALDO RIBEIRO 

GOMES, VILSON ANTONIO ANKREVISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT, Soraya 

Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 FINALIDADE: intimar o(a)s advogado(a)de defesa dos requeidos Edivaldo 

Gomes Ribeiro e Soraya Cristine Carvalho Duarte para que informem se 

tem interesse na oitiva da testesmunha Luzia Erondina Corrêa, em caso 

positivo, junte aos autos o endereço atualizado, no prazo de lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-72.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010061-72.2013.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 2.528,96 ESPÉCIE: [CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: AUGUSTO CESAR RODRIGUES Endereço: Rua MINISTRO 

CESAR CALS, 180, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: Avenida 

ALVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, SANTO AGOSTINHO, 

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 SENHOR (A): BREINER 
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RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010206-31.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GILLIANE BONAFEDE SANCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO ? 

ACIPA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010206-31.2013.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 27.120,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: VANESSA GILLIANE BONAFEDE 

SANCHES Endereço: Rua MATO GROSSO, 454, AEROPORTO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO ? 

ACIPA Endereço: Rua CRISTAL, S/N, EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL 

19 DE JULHO, CENTRO NOVO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as 

penalidades da lei (intimação do ultimo despacho) COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA ROCHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 
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EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000179-35.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIANA ROCHA DE 

CARVALHO Endereço: AV TOCANTINS, S/N, ZONA RURAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE 

DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de novembro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-52.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELUCE MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000206-52.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VANDELUCE MENDES DE JESUS Endereço: RUA 

ORQUIDEA, 08, MAE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-69.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000125-69.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MANOEL FRANCISCO DA SILVA Endereço: RUA HAVAI, 284, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com 

os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-35.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LADY DAYANE VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010089-35.2016.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LADY DAYANE VICENTE Endereço: Rua DOS IPÊS, 24, MÃE DE 

DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Rua 

EMBAU, 2207, MODULOS 1 E 2 PARTE, PARQUE COLUMBIA, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 21535-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com 

os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso (15/03/2016) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo 

de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-50.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LADY DAYANE VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010088-50.2016.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LADY DAYANE VICENTE Endereço: Rua DOS IPÊS, 24, MÃE DE 

DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Rua BARÃO DE MELGAÇO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 2754, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-973 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso (15/03/2016) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do 

STJ). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso 

do prazo para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou 

nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-46.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EDIANE ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000133-46.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIA EDIANE ALVES MIRANDA Endereço: RUA MEXICO, 0, 

LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-21.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000070-21.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 308,14 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCIANE ALVES PEREIRA Endereço: Rua Caiçara, 117, Bairro 

Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 

791, Industrial, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157852 Nr: 11781-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Vitor Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 INTIMO o douto advogado da parte autora a comprovar a distribuição de 

Carta Precatória, no pazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 1949-86.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: YTF, ITF, Celia Regina Travagini, Raíssa Travagini 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:OAB/MT14.279

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora acerca da justificação juntada às fls.205/209.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56543 Nr: 2106-64.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio José Garcia Mendes - 

OAB:3383-A, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para que comprove, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, o cumprimento das determinações exaradas na sentença de 
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fls.651/652, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem 

prejuízo de outras providências que se mostrarem cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103685 Nr: 3612-02.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lauriston de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 114, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145888 Nr: 6086-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Job Tiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 87, impulsiono os autos 

INTIMANDO a parte autora para manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149981 Nr: 7926-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Celso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 116793 Nr: 2490-17.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158657 Nr: 12203-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloizio Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002374-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDUARDO AUGUSTO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002374-23.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 16591574 é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002303-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAURA DA SILVA ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002303-21.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 16541529 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e lacerda, 22 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000487-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SINEZIO LEMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000487-04.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 42.848,01; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 
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Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 

16210072 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002003-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ROLIM LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002003-59.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 184.083,84; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 

162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002558-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS TAVARES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002558-76.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO-FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. REQUERIDO: WALLAS TAVARES OLIVEIRA. Vistos. 

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para certificar quanto ao 

regular recolhimento das custas iniciais. Após, conclusos. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002683-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO FILHO (RÉU)

GILMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

GRACIELI DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002683-44.2018.8.11.0013 AUTOR: 

LIBERTY SEGUROS S.A. RÉU: GRACIELI DE MATOS. RÉU: GILMAR ROCHA 

DE OLIVEIRA. RÉU: ANTONIO FRANCISCO FILHO. Vistos. INTIME-SE a 

parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002746-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE MOREIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002746-69.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. REQUERIDO: MARIANE MOREIRA ROCHA. Vistos. 

INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000695-85.2018.8.11.0013. AUTOR: 

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Vistos. Deixo de conhecer os pedidos formulados 

na manifestação de ID nº. 16480662, haja vista que, conforme dispõe o 

art. 336, caput, do NCPC, “Incube ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir”. No mesmo diploma legal disciplina o art. 341, caput, que 

“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas”. Portanto, os argumentos e pedidos apresentados no 

petitório de ID nº. 16480662 deveriam ser apresentados em sua peça de 

defesa. Entretanto, o requerido não apresentou contestação, conforme 

certidão de ID nº. 15219779. Assim sendo, CUMPRAM-SE as 

determinações elencadas na decisão saneadora de ID nº. 15904747. 

INTIMEM-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000693-18.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSÉ MANOEL DE ARAUJO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Deixo de conhecer os pedidos formulados na 

manifestação de ID nº. 16479106, haja vista que, conforme dispõe o art. 

336, caput, do NCPC, “Incube ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir”. No mesmo diploma legal disciplina o art. 341, caput, que 

“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas”. Portanto, os argumentos e pedidos apresentados no 

petitório de ID nº. 16479106 deveriam ser apresentados em sua peça de 

defesa. Entretanto, o requerido não apresentou contestação, conforme 

certidão de ID nº. 15220085. Assim sendo, CUMPRAM-SE as 

determinações elencadas na decisão saneadora de ID nº. 15904757. 

INTIMEM-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000694-03.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUZIA ALMEIDA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. Deixo de conhecer os pedidos formulados na 

manifestação de ID nº. 16481348, haja vista que, conforme dispõe o art. 

336, caput, do NCPC, “Incube ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir”. No mesmo diploma legal disciplina o art. 341, caput, que 

“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas”. Portanto, os argumentos e pedidos apresentados no 

petitório de ID nº. 16481348 deveriam ser apresentados em sua peça de 

defesa. Entretanto, o requerido não apresentou contestação, conforme 

certidão de ID nº. 15220300. Assim sendo, CUMPRAM-SE as 

determinações elencadas na decisão saneadora de ID nº. 15904766. 

INTIMEM-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK MOTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DEAPACHO Processo: 1001674-47.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MOTOS MATO GROSSO LTDA. RÉU: ERIK MOTOS LTDA - EPP. Vistos. 

Com fundamento no art. 334, §4º, I, do NCPC, INDEFIRO o pedido de ID nº. 

15986703, e MANTENHO na íntegra a decisão de ID n º. 15800207. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113171 Nr: 1289-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE CORON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 110, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145154 Nr: 5750-68.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Leandro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a 

inexistência de comprovação, por parte da parte autora, de um dos 

requisitos necessários à percepção do benefício pleiteado.Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

1.000,00, consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, a 

cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na forma do art. 98, § 

3º, do NCPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados à fl. 23 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137210 Nr: 2480-36.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Fonseca Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 600 de 818



imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167754 Nr: 4000-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96626 Nr: 636-22.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIR LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132686 Nr: 457-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custódio Ribeiro Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145920 Nr: 6094-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILTON DE SALES BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118157 Nr: 2914-59.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neidiane Souza Soares
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:OAB//MT 

8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Delmondes 

Campos - OAB:7.394, Luciana Veríssimo Gonçalves - OAB:8270/MS, 

Lucimar Cristina Gimenes - OAB:6.611/MS, Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB:OAB//MT 8506-A, Nelson da Costa Araújo 

Filho - OAB:3512/MS

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para CONDENAR a demandada TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (29/07/2016) e correção monetária 

segundo o INPC/IBGE a partir do sinistro (04/05/2015).Em decorrência do 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das 

custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a 

IV, do NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150254 Nr: 8105-51.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuita Inácio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 103 (ref. 75), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139039 Nr: 3266-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelly Marcela de Jesus Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

NOELLY MARCELA DE JESUS PRESTES, devidamente qualificada, ajuizou 

ação de concessão de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria 

por invalidez.

Após regular trâmite processual, os pedidos formulados pela autora foram 

julgados procedentes, consoante sentença acosta às fls. 71/73.

Devidamente intimada da decisão, a autarquia ré apresentou pedido de 

execução invertida à fl. 87, dando conta de que o valor a ser pago à 

exequente seria de R$ 24.025,31 (vinte e quatro mil e vinte e cinco reais e 

trinta e um centavos).

Com efeito, a exequente anuiu com o valor atribuído pelo executado e, por 

consequência, requereu a expedição de ordem de pagamento.

Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo trazido à fl. 

87, HOMOLOGO o seu teor e, ademais, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 22.088,84 (vinte e dois 

mil e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), em benefício de 

Noelly Marcela de Jesus Prestes (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.936,47 (mil e 

novecentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), em benefício 

de Ramão Wilson Junior (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Derradeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

INTIME-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167814 Nr: 4024-25.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CLEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 30/31).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141529 Nr: 4276-62.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Elizeu dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 535, § 3º, I, do 

NCPC, DETERMINO que a secretaria adote as providências necessárias à 

expedição da requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento da 

referida quantia (conforme art. 535, § 3º, II, do NCPC), a ser realizado pela 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado e que se dará no 

prazo máximo de 2 (dois) meses mediante depósito junto a Conta Única do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da emissão da respectiva guia, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 103/104, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118819 Nr: 3148-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para CONDENAR a demandada TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (14/07/2016) e correção monetária 

segundo o INPC/IBGE a partir do sinistro (07/05/2015).Em decorrência do 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das 

custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a 

IV, do NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147598 Nr: 6857-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cledisom de Oliveira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Dimenez 

Cano - OAB:6.611/MS, Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:3512/MS

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para CONDENAR a demandada PORTO SEGURO CIA DE 

SEGURO GERAL ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/08/2017) e correção 

monetária segundo o INPC/IBGE a partir do sinistro (01/02/2014).Em 

decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com espeque no art. 

85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102784 Nr: 3268-21.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurea Claro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 535, § 3º, I, do 

NCPC, DETERMINO que a secretaria adote as providências necessárias à 

expedição da requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento da 

referida quantia (conforme art. 535, § 3º, II, do NCPC), a ser realizado pela 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado e que se dará no 

prazo máximo de 2 (dois) meses mediante depósito junto a Conta Única do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da emissão da respectiva guia, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 123/124, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 3399-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA MARTINS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 922, “caput”, do NCPC, SUSPENDO o curso da marcha 

do processo até o dia 21 DE JANEIRO DE 2019.

ANOTE-SE no Sistema Apolo.

Com o término do prazo de suspensão, INTIME-SE a exequente para que 

requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de suspensão do curso da prescrição e remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152014 Nr: 8894-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIANO CARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para CONDENAR a demandada PORTO SEGURO CIA DE 

SEGURO GERAL ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (10/10/2017) e correção monetária 

segundo o INPC/IBGE a partir do sinistro (01/04/2016).Em decorrência do 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das 

custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a 

IV, do NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147373 Nr: 6740-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fls. 86/87 (ref. 33), com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148949 Nr: 7419-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 85 

(ref. 33), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146492 Nr: 6400-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE OLIMPIO PEREIRA DE BRITO, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Campos 

Rodrigues - OAB:121841, Dianaru da Silva Paixão - OAB:10105

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 92/189 (ref. 45) 

é tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro 

vista à parte ré/denunciante para apresentação de impugnação, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162112 Nr: 1382-79.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemat - Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação do recurso de apelação interposto nos autos, 

consignando-se nossas homenagens de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65519 Nr: 1558-68.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima, Ozana Baptista 

Gusmão, Fabricio Francisco Flotta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noe Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

exequente para que se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96791 Nr: 710-76.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB Pontes e Lacerda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108371 Nr: 5530-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGIANE DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85904 Nr: 3522-62.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaiapo Eletrodomesticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Rocha da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Autos do processo nº. 3522-62.2013.811.0013

Cód. nº. 85904

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de carta postal, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, promova a realização dos atos necessários a imprimir 

regularidade à marcha do processo, sob pena de extinção (art. 318, 

parágrafo único, c/c o art. 485, III, §1º, ambos do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000440-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA RODRIGUES MORAIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000440-30.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 937,14 ESPÉCIE: 

[CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, CPF/CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - CADIN]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: ROSANGELA RODRIGUES MORAIS 

Endereço: RUA MARIANA FRANCISCA DE JESUS, 171, CENTRO, PONTES 

E LACERDA - MT - CEP: 78250-000. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Nestas condições requer a 

Vossa Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830, de 22/08/80, a 

citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, 

acrescida de juros de mora, multa e demais encargo(s) no(s) Título(s) 

Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) referida(s), ou nomear bens 

e penhora, com observância do disposto artigo 9º, seus incisos e 

parágrafos de supracitada Lei 6830/80, sob pena de, não o fazendo, 

proceder-se a penhora ou arresto, com o respectivo registro, de tantos de 

seus bens quantos bastarem para garantir a execução, no termos dos 

artigos 10 e 11, e demais cominações prevista no mencionado Diploma 

Legal. A presente ação segue os termos do artigo 174 do CTN: A ação 

para cobrança do crédito tributario prescreve em 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definita. Requer ainda a V. Exa., 

sejam conferidas ao Sr. Oficial as prerrogativas do parágrafo 2º do artigo 

212 do CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue do 

Executado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, 

obedecidas as formalidades do artigo 7º., item IV, combinado com artigo 

14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a condenação do executado, em 

custas processuais, bem como honorários advocatícios à base de 10% 

(dez por cento) para o caso de pronto pagamento e 20% (vinte por 

cento)sobre o valor da condenação, para os casos em que não ocorrer 

pronto pagamento, e em havendo embargos, que se os julguem. VALOR 

DO DÉBITO: R$ 937,14 (novecentos e trinta e sete reais e quatorze 

centavos). DECISÃO: DETERMINO a busca de endereço da parte 

executada junto ao sistema Infojud. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte executada, 

na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE a parte executada por edital na forma do art. 8º, 

inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de citação por edital, 

“in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000398-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA CLEUDES PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000398-78.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 447,59 ESPÉCIE: 

[CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, CPF/CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - CADIN]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: EDNA CLEUDES PEREIRA DE 

SOUZA Endereço: AVENIDA JOSÉ MARTINS MONTEIRO, 2211, JARDIM 

SANTA FÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias realizar o pagamento, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Nestas 

condições requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 8º da Lei 

6.830, de 22/08/80, a citação do Executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais 

encargo(s) no(s) Título(s) Executivo(s) representado(s) pela(s) CDA(s) 

referida(s), ou nomear bens e penhora, com observância do disposto 

artigo 9º, seus incisos e parágrafos de supracitada Lei 6830/80, sob pena 

de, não o fazendo, proceder-se a penhora ou arresto, com o respectivo 

registro, de tantos de seus bens quantos bastarem para garantir a 

execução, no termos dos artigos 10 e 11, e demais cominações prevista 

no mencionado Diploma Legal. A presente ação segue os termos do artigo 

174 do CTN: A ação para cobrança do crédito tributario prescreve em 05 

(cinco) anos, contados da data da sua constituição definita. Requer ainda 

a V. Exa., sejam conferidas ao Sr. Oficial as prerrogativas do parágrafo 2º 

do artigo 212 do CPC, bem como, se for o caso, a intimação do conjugue 

do Executado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 6.830/80, 

obedecidas as formalidades do artigo 7º., item IV, combinado com artigo 

14 da mesma Lei. Isto posto, requer-se a condenação do executado, em 

custas processuais, bem como honorários advocatícios à base de 10% 

(dez por cento) para o caso de pronto pagamento e 20% (vinte por 

cento)sobre o valor da condenação, para os casos em que não ocorrer 

pronto pagamento, e em havendo embargos, que se os julguem. VALOR: 
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R$ 447,59 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos). DECISÃO: Vistos.DETERMINO a busca de endereço da parte 

executada junto ao sistema Infojud. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte executada, 

na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços, CITE-SE a parte executada por edital na forma do art. 8º, 

inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de citação por edital, 

“in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. INTIME-SE e CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002734-55.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

LEONILSON FERREIRA DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas 

no processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que o autor não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

LEONILSON FERREIRA DA SILVA, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. I - CITE-SE 

a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da 

autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, 

via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo 

acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). Assim, ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela 

inexistência de perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 225Km da sede 

desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a 

distância aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito. Deverá o(a) 

Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. IV – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) V – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via 

Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao requerente o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 22 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002708-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ROCCA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002708-57.2018.8.11.0013. AUTOR: 

SEBASTIÃO ROCCA. RÉU: SABEMI SEGURADORA S.A. Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por SEBASTIÃO ROCCA contra 

SABEMI SEGURADORA S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Emerge da peça vestibular que o requerente não realizou contrato de 

seguro de vida que tem sido debitado mensalmente de sua conta bancária. 

Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando a 

suspensão do desconto em conta bancária referente ao serviço de 

seguro de vida e, após, confirmando-se quando do julgamento do mérito. 

Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a condenação 

da demandada ao pagamento de danos morais, além dos ônus de 

sucumbência. Carreou aos autos os documentos de ID nº. 16584049, 

16584051, 16584057, 16584060, 16584061, 16584065 e 16584074. E os 

autos vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. 

Do disposto no art. 294 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido consubstancia no fato da possível declaração de inexistência de 

débito. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude 

do credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. A parte reclamante alegou que 

nunca celebrou negócio jurídico com a parte reclamada, mesmo assim, tem 

ocorridos constantes descontos da conta bancária do autor. Levando em 

consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em sua prestação de serviço, soa 

verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria 

possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a prova 

da existência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

requerida. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência regular do débito bem como a pendência do pagamento, a 

presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a 

inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que 

minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Diante disto, 

reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade 

de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o perigo de dano nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a ocorrer 

os descontos, sem qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento 

no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar 

que o requerido suspenda os descontos na conta bancária do autor de nº. 

00008858-6, agência 870, Caixa Econômica Federal, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, 

com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do 

artigo 537, “caput”¸ do NCPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. Desde já, INVERTO o 

ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do 

CDC. Ademais, CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Com a juntada 

da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-87.2018.8.11.0013
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002706-87.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

IZABEL FARIAS DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por IZABEL 

FARIAS DA SILVA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido administrativo 

para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o 

pleito formulado inicialmente foi deferido e posteriormente foi cessado. 

Diante disso, juntou aos autos os documentos comprobatórios do alegado, 

além da prova documental atestando a permanência da incapacidade para 

o exercício do trabalho, requerendo a concessão da tutela antecipada 

para determinar que a Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. 

Ao final, propugnou pela confirmação da tutela de urgência e a conversão 

da pretensão inicial em aposentadoria por invalidez, condenando-se a 

Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário, fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 

efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nos documentos carreados aos autos, 

bem como na informação de concessão do benefício na esfera 

administrativa, além da informação de cessação do mesmo ao término do 

prazo determinado. De outro vértice, o presente pronunciamento é não 

definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...), o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 
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dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o 

auxílio doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I 

- INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). IV - Assim, 

ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 

3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, 

a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 22 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002743-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002743-17.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

CAMILA DE SOUZA. RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

CAMILA DE SOUZA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Emerge da peça vestibular que a requerente teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de 

ter sido devedora da requerida. Alega, no entanto, que após ter 

conhecimento da dívida e, consequentemente da inscrição do seu nome 

junto ao SPC e Serasa, entrou em contato com a empresa telefônica ora 

requerida e negociou a dívida. Informa que no momento da negociação a 

requerida se comprometeu que, depois de efetuado o pagamento do valor 

de R$ 341,88 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), 

o nome da autora seria retirado dos órgãos de proteção ao crédito em que 

se encontrava inscrito. Assim, a requerida enviou à autora o boleto para 

pagamento do débito. Em 21 de setembro de 2018 informa a autora ter 

quitado a dívida, no entanto, informa que a requerida ainda mantém, de 

maneira indevida, o seu nome inscrito no SPC e Serasa. Em razão disso, 

pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando à exclusão da 

inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, após, 

confirmando-se quando do julgamento do mérito. Por fim, requereu a 

inversão do ônus da prova, bem como a condenação da demandada ao 

pagamento de danos morais, além dos ônus de sucumbência. Carreou aos 

autos os documentos de ID nº. 16616896, 16616897, 16616899, 

16616902, 16616904, 16616906, 16616907, 16616909. E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Do disposto no 

art. 294 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em 

inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia 

em dois preceitos no fato da possível declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, por exemplo, tem sido objeto de restrição no campo 

da jurisprudência. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes 

a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em 

detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, 

com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se 

decidiu que, em casos de discussão judicial do débito, o credor está 

impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados de serviços 

de restrição de crédito. Portanto, o perigo de dano evidencia-se pelo fato 

de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o perigo de dano. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse à tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A probabilidade do direito está 

configurada pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de 

débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, e o perigo de dano, vez que o citado 

registro pode causar prejuízos à parte autora e, caso não seja excluído 

seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, certamente 

causará outros prejuízos de difícil reparação. Levando em consideração o 

grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas 
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fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das 

vezes decorrente de falhas em sua prestação de serviço, soa verossímil 

a alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe 

impor a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da 

existência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa requerida. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência 

regular do débito bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

probabilidade do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, 

comprovado pela parte reclamante. Diante disto, reconheço a 

probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade de ser 

reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o perigo de dano nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no 

art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o 

requerido EXCLUA o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito decorrente do 

contrato n° 0000899996712549, no valor de R$ 455,30 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta centavos), sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 

30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do 

requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002664-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONNIE VON CASSIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002664-38.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

BANCO VOLKSWAGEN S/A. REQUERIDO: RONNIE VON CASSIANO DA 

SILVA. Vistos. O valor atribuído à causa nas ações de busca e apreensão 

deve corresponder às prestações vencidas e vincendas, não pagas, ou 

seja, o proveito econômico perseguido pelo credor fiduciário. Neste 

sentido é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR 

DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR 

EM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta Corte, o valor da causa 

na ação de busca e apreensão do bem financiado com garantia de 

alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em aberto. II. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, j. 14/11/20006, DJ 12/02/2007, p. 

264)”. Por sua vez, pronunciou-se o E. TJMT: “AGRAVO POR 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – SALDO 

DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO – REALIZAÇÃO POR CARTÓRIO LOCALIZADO 

EM COMARCA DIFERENTE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE 

– POSICIONAMENTO DO E. STJ – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO 

PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO – NÃO 

CONFIGURAÇÃO DA MORA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na ação que tenha por objeto a 

busca e apreensão de bem dado como garantia em contrato de alienação 

fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor. (TJMT. 

AI 117170/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6ª Câmara Cível, 

DJe 10/03/2014).” Assim, nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, 

de ofício e por arbitramento, o valor atribuído à causa pelo autor, para, 

consequentemente, FIXAR em R$ 52.568,29 (cinquenta e dois mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). 

PROMOVAM-SE as anotações necessárias no Sistema PJE. INTIME-SE a 

autora, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o complemento das custas processuais e taxa judiciária, 

devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo, “ex vi” do art. 290 do NCPC. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002676-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002676-52.2018.8.11.0013 AUTOR: 

GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da 

contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de 

seu advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 
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com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002685-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ELI NUNES MARTINS OAB - MS14090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002685-14.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

VICTOR HUGO DOS SANTOS. ESPÓLIO: HUGO MANOEL DA SILVA. 

Vistos. DEFIRO a abertura do inventário. No mais, NOMEIO como 

inventariante VICTOR HUGO DOS SANTOS que, intimado (a) da nomeação, 

prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo. CITEM-SE, 

após, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários, se não estiverem 

representados nos autos por meio de advogado/Defensor Público, 

intimando o órgão do Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, bem como a Fazenda Pública e o testamenteiro, se houver 

testamento (NCPC, artigo 626). Concluídas as citações, ABRA-SE vista 

dos autos às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para que se manifestem sobre as primeiras declarações, na forma do art. 

627 do NCPC. Após, a contar do término do prazo supra, poderá a 

Fazenda Pública manifestar-se sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (NCPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(NCPC, artigo 634), manifestando-se expressamente. A propósito, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do NCPC. Após a conclusão. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 22 de novembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002709-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002709-42.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

LEIDIANE DOS SANTOS RODRIGUES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas 

no processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

LEIDIANE DOS SANTOS RODRIGUES, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. I - CITE-SE 

a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da 

autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, 

via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo 

acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). Assim, ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela 

inexistência de perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 225Km da sede 

desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a 

distância aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito. Deverá o(a) 

Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. IV – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) V – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via 

Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao requerente o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 22 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000571-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMA MACHADO MARQUES OAB - 019.744.681-78 (REPRESENTANTE)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000571-05.2018.8.11.0013. AUTOR: K. J. 

M. R. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por K. J. M. R, em face de PORTO 
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SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID nº. 16098234). A 

impugnação à contestação foi anexada no ID nº. 16551033. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação 

pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja 

condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como preliminar, a parte ré 

apresentou a necessidade de inclusão de outra seguradora no polo 

passivo da presente demanda, alegação que merece ser afastada, de 

acordo com o entendimento já consolidado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Tal entendimento estabelece que qualquer 

seguradora pode responder pelo pagamento das indenizações devidas 

pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora participante do 

convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Assim, REJEITO a preliminar. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, 

mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante 

remessa dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para 

a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito
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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001317-67.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ERLON DE ANDRADE BRETAS. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por ERLON DE 

ANDRADE BRETAS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (ID nº. 14884489). A parte autora não apresentou 

impugnação conforme certidão de ID nº. 16591157. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo 

procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 8.775,00 (oito mil 

setecentos e setenta e cinco reais). Como preliminar, a parte ré 

apresentou a necessidade de inclusão de outra seguradora no polo 

passivo da presente demanda, alegação que merece ser afastada, de 

acordo com o entendimento já consolidado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Tal entendimento estabelece que qualquer 

seguradora pode responder pelo pagamento das indenizações devidas 

pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora participante do 

convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Assim, REJEITO a preliminar. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, 

mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante 

remessa dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para 

a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Sentença
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Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001221-52.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ANGELINA POQUIVIQUI ARAUJO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE proposta por ANGELINA POQUIVIQUI ARAUJO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial 

procuração e documentos de ID nº. 14007973, 14007979, 14007982, 

14007991, 14007997 e 14008004. Citada, a autarquia ré apresentou 

contestação e os documentos de ID nº. 15143579. A autora apresentou 

impugnação à contestação (ID nº. 15403169). Designada audiência de 

instrução e julgamento, referido ato foi realizado ao ID nº. 16404064. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. Pretende a autora obter provimento judicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 611 de 818



assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na qualidade de segurada 

especial rural, ao que se opõe o INSS alegando que aquela não 

apresentou provas materiais suficientes que comprovassem o exercício 

de atividade rural em regime de economia familiar. Verifico que a situação 

da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, 

que é a daquela demandante que não tem prova material – assim 

entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 da mesma lei – 

ocasião em que a apresentação de qualquer dos documentos ali 

elencados seria o bastante para comprovar a atividade rural. No caso, 

permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que lastreada ao menos 

em início de prova material. Analisando os documentos juntados com a 

inicial, concluo que estes são extremamente frágeis para demonstrar a 

atividade rural exercida pela parte autora, uma vez que se limitou a trazer 

um contrato, celebrado em 05 de fevereiro de 1985 (ID nº. 14007991), 

estando este documento com data muito pretérita ao necessário para 

verificar a qualidade de segurada especial da autora. Portanto, é 

inadmissível conceder o beneficio pleiteado tão somente pela prova 

testemunhal, sendo necessário ao menos início de prova material. Neste 

sentido, já dispõe a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE 

PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

INADMISSIBILIDADE. 1. Sentença proferida na vigência do NCPC e, assim, 

a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 3º, I, do 

novo Código de Processo Civil. A controvérsia remanescente nos autos 

fica limitada à matéria objeto do recurso. 2. Reconhecimento de tempo de 

serviço prestado na condição de trabalhadora rural exige início razoável 

de prova material. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 3. O 

pleito da parte autora encontra óbice na ausência de início de prova 

material. 4. Não são considerados como início de prova material da 

atividade campesina, conforme jurisprudência pacífica desta Corte: a) 

documentos confeccionados em momento próximo do ajuizamento da ação 

ou do implemento do requisito etário; b) documentos em nome dos 

genitores quando não comprovado o regime de economia familiar e caso a 

parte postulante tenha constituído núcleo familiar próprio; c) certidões de 

nascimento da parte requerente e de nascimento de filhos, sem constar a 

condição de rurícola dos nubentes e dos genitores respectivamente; d) 

declaração de exercício de atividade, desprovida de homologação pelo 

órgão competente, a qual se equipara a prova testemunhal; e) a certidão 

eleitoral, carteira de sindicato e demais provas que não trazem a 

segurança jurídica necessária à concessão do benefício. 5. 

Impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural fundado em prova exclusivamente testemunhal. 6. Deferida a 

gratuidade de justiça requerida na inicial, fica suspensa a execução dos 

honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

enquanto perdurar a situação de pobreza do autor pelo prazo máximo de 

cinco anos, quando estará prescrita. 7. A coisa julgada opera secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do 

pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 8. Apelação provida 

para julgar improcedente o pedido inicial.A Turma, por unanimidade, deu 

provimento à apelação. (AC 00723735320164019199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA: 18/06/2018 PAGINA). Além disso, as testemunhas foram 

imprecisas em seus depoimentos, não comprovando a atividade 

tipicamente rurícola da parte autora. Desta forma, não comprovado os 

requisitos necessários para a concessão do benefício, a improcedência 

dos pedidos é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte 

requerente no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, 

incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol 

da parte requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (ID nº. 

14418694). Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001762-85.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS. REQUERIDO: GUILHERME MENDONÇA COSTA. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS contra 

GUILHERME MENDONÇA COSTA. O feito tramitou regularmente, sendo que 

ao ID nº. 16570701 o requerente informou a composição acerca do objeto 

litigioso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O 

feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos da avença. DETERMINO a liberação do veículo da marca 

VOLKSWAGEM, Modelo: VOYAGE C OMFORTLINE 1.6 8V (G5/NF) 

(IMOTION) (TO TA ALC/GAS 4P COMPLETO), Chassi: 

9BWDB05U7BT102927, Renavam: 00251219020, Placa: NTX4280, CINZA, 

ano/modelo: 2010/2011, da restrição judicial via Sistema Renajud. 

Ademais, considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, 

art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em 

julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 22 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 95871 Nr: 283-79.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Fortunato Rafael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

Não obstante o pedido formulado pela i. Defesa, verifica-se que o período 

computado como interrupção de pena constante no cálculo de ref. 116, 

qual seja: 17/12/2014 até 05/07/2016, está em conformidade com os fatos 

constantes dos autos, eis que neste período o reeducando não se 

encontrava preso pela Guia 1º, mas sim, preso provisoriamente pelo 

processo de Código TJMT nº 95344, sendo que, foi preso pela Guia 1º 

somente no dia 06/07/2016 (fls. 534), data em que o mandado de prisão foi 

devidamente cumprido, conforme descrito na decisão de unificação de ref. 

101. Sendo assim, no tocante à Guia 1º este período deverá ser 

computado como interrupção da pena.

Desta feita, INDEFIRO o petitório de fls. 851/853.

No que tange ao pedido formulado pelo Ministério Público (ref. 121), 

DEFIRO-O devendo a Secretaria elaborar novo cálculo de pena.

Após, vistas às partes.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170001 Nr: 4841-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS REIS DE JESUS, ANDERSON 

TELES DE CAMPOS, RAMILY DE CAMPOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. DEFIRO a prerrogativa prevista 

no artigo 17 do CPP para que as vítimas sejam ouvidas na ausência dos 

réus, ante a alegação de constrangimento. II. DEFIRO o pedido formulado 

pelo Ministério Público. III. EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para Barra do 

Bugres e Porto Esperidião para oitiva dos Policiais Ueverton e Edi Marcos. 

Ainda, EXPEÇA-SE ofícios às Delegacias de Porto Esperidião e de 

Fronteira de Cáceres. III. DEFIRO o pedido de reconhecimento dos 

denunciados Nilson dos Reis de Jesus e Ramily de Campos Mariano 

formulado pela Defesa à ref. 106. IV. Com a juntada do auto de 

reconhecimento, volvam-me os autos conclusos para apreciação do 

pedido de revogação da prisão preventiva. V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 178468 Nr: 8355-50.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdS, RPDS, WCR, EMdA, AFdS, LCRF, TdSB, 

SRdS, JVSG, WRdA, ALdC, LFG, MCT, CAdS, JdCD, VVdS, LM, EMdSN, 

ARCC, HCL, ASF, CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, LADARIO SILVA BORGES FILHO - OAB:8104, WILSON 

DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Camélia Rosana de Souza - OAB:5729-B/MT, 

Etelminio de Arruda Salomé Neto - OAB:9869, Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, Ladário Silva Borges Filho - OAB:OAB/MT 8.104, 

Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0, WANESSA MORAIS 

SANTOS - OAB:19453/O, Wilson Donizeth de Freitas Faria - 

OAB:4202

 Visto.Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, 

formulados por LUIZ CARLOS REZENDE FROES e ELIAS MARTINS DE 

ALMEIDA, qualificados nos autos, pelas razões expostas no petitório de 

ref. 16 e 24.(...).Pelo exposto, INDEFIRO os pleitos de revogação das 

prisões preventivas formulados à ref. 16 e 24, e mantenho a ordem de 

custódia tal como foi lançada.Por fim, considerando que houve distribuição 

da respectiva Ação Penal em desfavor dos investigados (Ação Penal nº 

9552-40.2018.811.0013 – Código nº 180918), DETERMINO a extração das 

cópias necessárias destes autos, com posterior translado e 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PRESENTE INCIDENTE.Ciência ao 

Ministério Público e aos Advogados Constituídos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 60332 Nr: 672-06.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zigomar Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmino da Arruda Salomé 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos, etc.

Conforme decisão proferida em 13/11/2018 redesignando a AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO para o dia 27/11/2018 e considerando o último cálculo de 

pena acostado aos autos, DETERMINO que seja oficiado o Centro de 

Detenção Provisória para que emita o atestado de conduta carcerária do 

reeducando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 1619-55.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido que, 

em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES 

ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o 

seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO 

CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando III. Esclarecido acerca das condições 

supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o cálculo atualizado 

da pena, remetendo-o após, ao Ministério Público e ao defensor do 

reeducando para a devida manifestação. V. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e envio do cálculo para o reeducando. VI. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171837 Nr: 5587-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para audiência os Promotores de 

Justiça estarão ausentes da Comarca, conforme ofício anexo, 

impossibilitada, assim, a realização do ato, REDESIGNO a solenidade para 

o dia 14 de dezembro de 2018, às 15h40min.

Requisite-se. Intimem-se.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a nova data agendada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 174170 Nr: 6489-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmeo Ramão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA - OAB:15333

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145862 Nr: 6077-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos, etc. I. DEFIRO a substituição da 
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restritiva de direito de limitação de fim de semana pela pena pecuniária 

tendo em vista que nesta Comarca inexiste estabelecimento adequado 

para o cumprimento daquela. O recuperando prestará serviço no Lar dos 

Idosos, 8 (oito) horas por semana, durante o período da condenação, bem 

como a prestação pecuniária no valor R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais) parceladas em 14 vezes, com início de pagamento no dia 18 de 

dezembro de 2018, em favor do Conselho de Segurança da Comunidade – 

Banco do Brasil – CNPJ: 24974945000172 – Agência: 2480-5, Conta: 

43147-8. II. Oficie-se o Lar dos Idosos, com cópia deste termo de 

audiência, para que tenha ciência e para realizar controle diário de 

frequência do recuperando, o qual deverá ser encaminhado mensalmente 

ao juízo. Em caso de ausência do recuperando por mais de um mês, 

deverá o Lar dos Idosos informar ao juízo o acontecido. III. Oficie-se ao 

Juízo deprecante com cópia deste termo de audiência. IV. Aguarde-se o 

cumprimento da pena. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 174631 Nr: 6639-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO WILLIAN DA MOTA ALVES, JOSÉ 

ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

UNIÃO - OAB:, ELLEN C. HENRIQUE DE OLIVEIRA - OAB:782/RO, PAULO 

CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:685/RO

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima REDESIGNO a presente solenidade para o dia 14 de Dezembro de 

2018, às 14h40min. II. Ofície-se ao Juízo Deprecante informando a nova 

data. III. Requisite-se a Policial Rodoviária Federal. IV. INTIMEM-SE os 

advogados constituídos, via DJE. V. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171835 Nr: 5585-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uedison Lino Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça de ref. 22, CANCELO 

a solenidade outrora aprazada e DETERMINO a devolução da presente 

missiva no estado em que se encontra, com os cumprimentos deste juízo, 

bem como com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113354 Nr: 1391-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Paulo Rodrigues da Silva, Herlifer Clauko 

Silva Gigiski, Wesley da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para audiência os Promotores de 

Justiça se ausentarão da Comarca, conforme ofício anexo, impossibilitada, 

assim, a realização do ato, REDESIGNO a solenidade para o dia 25 de abril 

de 2019, às 13h30min.

Requisite-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 95871 Nr: 283-79.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Fortunato Rafael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Visto em correição.

Considerando que as razões invocadas pela i. Presentante do Ministério 

Público estão em conformidade com os fatos constantes nos autos, 

DETERMINO a devida retificação do cálculo de pena, devendo a Secretaria 

atentar-se para as incongruências apontadas, bem como as 

determinações proferidas na decisão de ref. 101.

Por conseguinte, vistas às partes para que se manifestem no que 

entender de direito.

Ademais, considerando que o referido cálculo deve ser retificado, DEIXO 

de analisar o pedido de livramento condicional (ref. 111).

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171835 Nr: 5585-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uedison Lino Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Visto em correição.

DESIGNO o dia 23 de novembro, às 13h15min, para a oitiva da testemunha 

Dalma Ferreira de Souza. Oficie-se ao Juízo de origem informando os 

dados da presente carta precatória e a data agendada para realização do 

ato.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente e patrono para informar o endereço atual 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente e patrono para informar o endereço atual 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-79.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT0014235A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A. 

(REQUERIDO)

RAFAEL RUBIO ESTEVES (REQUERIDO)

FABIO MAZZONETTO (REQUERIDO)

VANIA MARIA VERIDIANO MAZZONETTO (REQUERIDO)

LUCIENE PEREIRA DA COSTA RUBIO ESTEVES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para informar o atual endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA CRISTINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GALERIA CARVALHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDENI APARECIDA DE ASSIS 82490490125 (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 14.12.18, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 14.12.2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 14.12.2018, às 14:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12.12.2018, as 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA SUPERMERCADO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NADER INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

KLAUS MOREIRA DE FARIAS OAB - MG83023 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002096-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1002096-22.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: VALDECIR LOPES DE ALMEIDA Endereço: avenida 

são paulo, 159, centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04538-133 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 14/12/2018 Hora: 14:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br,nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 615 de 818



câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000534-72.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDBERG S/A INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERIDO)

 

Certifico que não é possível, por ora, cumprir este mandado porque a 

empresa executada LINDBERG S/A - INDUSTRIA e COMÉRCIO há anos, 

talvez décadas, não tem mais sede conhecida nesta cidade. Sendo assim, 

permaneço na posse do mandado pelo prazo de 10 dias, aguardando a 

parte interessada a se manifestar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000318-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IONES MARIA SANGALLI ABI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, 

no prazo legal, impugnar a contestação apresentada

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79934 Nr: 1018-07.2018.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDdS, DPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pretendido ALVARÁ, autorizando o requerente G. 

L. D. da S., representada por seu genitor DANILO PEREIRA DA SILVA, 

adquirir um imóvel urbano de 300m², localizado nesta cidade de 

Poxoréu/MT (matrícula n. 9.320 – fl. 10) pela quantia de R$ 145.000,00 

(cento e quarenta e cinco mil reais).Após a aquisição do bem, o 

representante da menor deverá juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o comprovante da compra do imóvel e no prazo de 30 (trinta) dias, 

cópia da escrita de compra e venda já registrada em cartório com as 

devidas clausulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e 

incomunicabilidade.Sem custas e despesas processuais, dada a 

concessão dos benefícios da justiça.Deixo de fixar honorários 

advocatícios, porquanto o feito é de jurisdição voluntária e não houve 

resistência à ordem judicial pelas instituições apontadas na 

exordial.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 13 de novembro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68012 Nr: 1201-80.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Revanildo Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro da Mesa Concessionária Rodovia S/A, 

Seguradora Allianz Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Júnior - OAB:5959/MT, Rodrigo Augusto Fagundes 

Teixeira - OAB:11363/MT, Tatiani Pinto de Lara - OAB:19.497/MT

 Processo nº 1201-80.2015.811.0014 (Código 68012)

VISTO,

Cuida-se de demanda indenizatória ajuizada por REVANILDO PAULINO em 

face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, e 

figurando como denunciada à lide ALLIANZ SEGUROS, todos qualificados 

nos autos.

Compulsando os autos, verifico as fls. 503/505, a escusa do perito quanto 

a sua nomeação de fls. 487/488, apresentando suas razões para a 

destituição da sua nomeação.

Posto isso, HOMOLOGO a desistência da nomeação do perito judicial 

VÁLTER JOAQUIM DOS SANTOS, por outro lado, verifico que não consta 

junto ao banco de peritos do Tribunal de Justiça, profissional técnico 

credenciado na região da comarca de Poxoréu/MT.

Assim, OFICIE-SE a COORDENADORIA REGIONAL DE PERÍCIA OFICIAL E 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA/ POLITEC de PRIMAVERA DO LESTE/MT, para 

indicar Peritos Oficiais Criminais disponíveis para realização do encargo de 

perito judicial, no presente caso.

Com vinda do ofício com a indicação de novos profissionais, voltem-me os 

autos conclusos, para a nomeação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 31 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77669 Nr: 2324-45.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Osmar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stalyn Pantago Pereira - 

OAB:6.115-B/MT

 Processo nº. 2324-45.2017.811.0014 (Código 77669)

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de JOÃO OSMAR DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos 

autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 95 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado.

 Ademais, realizada a citação, à fl. 115, o mesmo apresentou à resposta a 

acusação, conforme fls. 117/119.

Pois bem.

Considerando que as testemunhas arroladas, tanto pela acusação como 

pela defesa residem em outras comarcas DEPREQUE-SE, a oitiva das 

mesmas, exceto as contiguas.

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Rondonópolis/MT para o 

interrogatório do réu João Osmar de Oliveira residente e domiciliado na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 616 de 818



Travessa Amélia da Silva Araújo, n.º 18, Centro, Rondonópolis/MT, CEP 

78.700-212.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Por fim, INTIME-SE as partes para manifestarem sobre o laudo pericial 

juntado as fls. 142/145.

PROCEDA-SE a secretaria a guarda do aparelho celular em pasta própria.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 18 de Outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60209 Nr: 1441-11.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Medeiros Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Fröder - 

OAB:MT/9699, Shirley Fátima Zamar - OAB:4310-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado FERNANDO 

MEDEIROS PEREIRA referente ao crime em tela, com fundamento nos 

artigos 107, IV, 109, inciso V e 110, parágrafo 1º, todos do Código Penal, 

para reconhecer o implemento da prescrição da pretensão punitiva em 

concreto retroativa.Portanto DOU PROVIMENTO aos embargos de 

declaração.II – DA RESTITUIÇÃO DA FIANÇAConsiderando o 

reconhecimento da extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição 

da pretensão punitiva retroativa, DETERMINO o levantamento da fiança 

arbitrada à fl. 23, com fundamento no artigo 337, do Código de Processo 

Penal, vez que o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade tanto 

se equivale à absolvição. Por outro lado, verifico que o causídico não 

possui poderes em sua procuração acostada à fl. 59, posto isso, 

AUTORIZO o levantamento dos valores somente mediante apresentação 

de nova procuração com poderes específicos, ou informe nos autos conta 

bancária em nome do denunciado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Poxoréu – MT, 31 de outubro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66143 Nr: 175-47.2015.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Marinho Pariz, Maike Welys Francisco 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 Código: 66143

DESPACHO

VISTO,

De início, vislumbro que a certidão de intempestividade de fl. 409, 

encontra-se prejudicada, posto que a interposição do recurso de 

apelação, às fls. 384/400, foi apresentada dentro do prazo legal, 

notadamente porque os réus foram intimados 16/08/2018, e a interposição 

do recurso se deu em 17/08/2018.

Posto isso, RECEBO o referido recurso de apelação no efeito suspensivo 

(art. 597 CPP).

Assim, intime-se o Ministério Público para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame 

do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 25 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79934 Nr: 1018-07.2018.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDdS, DPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 79934

DECISÃO

VISTO,

 Ab initio, DECRETO O SEGREDO DE JUSTIÇA, tendo em vista que o feito 

envolve menor de idade e há juntada de documento de caráter sigiloso em 

relação à ela.

 Trata-se de pedido de alvará judicial, intentado por G. L. D. da S., 

representada por seu genitor DANILO PEREIRA DA SILVA, almejando a 

aquisição de bem imóvel em nome da menor.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

DEFIRO o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Instado a se manifestar, mediante impulso oficial, o Ministério Público 

pugnou pela (a) intimação da parte autora para que juntasse cópia do 

contrato de compra e venda, especificando a forma de pagamento 

acordada entre as partes, a origem dos valores, bem como a finalidade 

destinada ao imóvel, (b) a avaliação judicial no imóvel indicado na matrícula 

n. 9.320 e (c) o apensamento do feito aos autos de código 69280.

Às fls. 21/22 a requerente peticionou, respondendo as indagações feitas 

pelo Parquet.

Assim, DEFIRO o pedido ministerial e DETERMINO a realização de avaliação 

judicial no imóvel indicado na matrícula n. 9.320 e o apensamento do feito 

aos autos de código 69280.

Após, com a juntada da avaliação dê-se vistas ao Ministério Público e 

intime-se a requerente para manifestar-se.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu – MT, 18 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62300 Nr: 584-91.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Souza Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar o advogado Dr João Vitor Sena Nogueira Luna, OAB nº 

21762/O, militante nesta Comarca, via DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para que devolva, em Cartório, no prazo de 5(cinco) dias, o processo 

acima identificado, com carga a mais de 10 (dez) dias, realizada na 

Segunda Secretaria desta Comarca.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 280-19.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Vieira dos Anjos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado 

EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS FILHO da acusação que lhe é feita neste 
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processo.Isento o réu ao pagamento das custas processuais.Inexistem 

bens a serem destinados.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.Poxoréu-MT, 26 

de setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67654 Nr: 1018-12.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Sousa Goveia, Adelson Neves de 

Araújo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado 

CLEITON SOUSA GOUVEIA da acusação que lhe é feita neste 

processo.Isento o réu ao pagamento das custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.Poxoréu/MT, 27 de setembro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000748-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN WYLKER SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000748-06.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): JOHN WYLKER SCHNEIDER RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

RIO CLARO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos. Inicialmente, determino 

que a parte autora regularize sua representação processual, já que não 

fora encartado ao feito instrumento de procuração e/ou eventual 

nomeação do Dr. Ricardo Buss Sonnenberg como defensor do autor. 

Consigno que, caso a parte autora não ostente condições de contratar um 

advogado para patrocinar sua defesa, deverá comparecer ao Núcleo da 

Defensoria Pública desta Comarca, já que nos termos do art. 185 do CPC à 

Defensoria Pública compete o exercício da orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos 

necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Nada obsta 

que o advogado que confeccionou a exordial (Dr. Ricardo Buss 

Sonnenberg) patrocine a causa, contudo, não poderá, ao livre arbítrio, 

atuar em favor do requerente e posteriormente requer sua nomeação, 

para fins de eventual arbitramento de honorários. Assim, indefiro a 

nomeação pretendida. De outro lado, como medida de economia a e 

celeridade processual, analisando a exordial, possível verificar que a 

parte autora alegou que no início do mês de novembro se consultou com 

Psiquiatra Dra. Denise Maria Mussa Fukase, CRM/MT nº 2522 e também 

pela Psicóloga Dra. Luciane Kalix, ambas recomendaram terapia no CAPS 

duas vezes por semana, todavia referida recomendação não foi 

colacionada ao feito. Também não foi juntado aos autos eventual recusa 

dos requeridos no fornecimento do serviço postulado, a consubstanciar a 

interesse processual. Assim, Intime-se a parte autora sobre o inteiro teor 

da presente decisão e, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, junte a 

procuração outorgada pela parte autora, sob pena de indeferimento da 

exordial. No mesmo prazo determino seja colacionado ao feito a 

recomendação médica do tratamento vindicado e ainda eventual recusa 

dos requeridos em fornecer o tratamento postulado e, ainda a negativa do 

Município de São José do Rio Claro/MT em fornecer/custear o transporte 

do autor até o município de Diamantino. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. São José do Rio Claro 

– MT, 19 de novembro de 2018 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61134 Nr: 2243-10.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TEIXEIRA, CLAUDIO ROBERTO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O, EDMAR DORADO RODRIGUES - OAB:5081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

MAZUCHINI CAUNETO - OAB:24548/MT, Heloizio Oliveira silva - 

OAB:21011/0

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, GUSTAVO 

HENRIQUE MANZUCHINI CAUNETO, OAB 24548/MT, na qualidade de 

advogado (a), para devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65825 Nr: 2179-63.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RALLA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - OAB:22.149 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca do laudo pericial de fls. 185/188.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24666 Nr: 1904-61.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ADELMO DALL'ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI JOSÉ PEDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL"ACQUA 

JUNIOR - OAB:9.505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, FELIPE 

AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B, HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-A/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - 

OAB:6.110-A/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - OAB:6.112-A/MT, 

Silvia Pacheco Castanho - OAB:10.921 E/MT

 Vistos em correição.Isto posto, indefiro os pedidos de parcelamento do 

valor executado e substituição da penhora de fls. 702 e determino o 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Logo, conforme já 

deliberado nos autos foi deferida a alienação do imóvel por iniciativa 

particular. Assim, nos termos do art. 879, §1º, do CPC, passo a fixar o 

prazo em que a alienação deva ser efetivada, a forma da publicidade da 

alienação, o preço mínimo, as condições de pagamento:I – Prazo: Fixo o 

prazo, inicial, de 180 (cento e oitenta) dias, para a efetivação da 

alienação;II – Forma de Publicidade: Determino que a publicidade na 

realização da alienação por iniciativa particular se dê nos meios típicos 

dos mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para a alienação, 

sobretudo devendo a parte autora publicar edital em analogia ao artigo 887 

do Código de Processo Civil anunciando a pretendida alienação;III – Preço 

mínimo: toda e qualquer proposta de aquisição do bem deve se dar por 
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valor não inferior ao da avaliação ou, ainda, por valor que não seja 

considerado vil, relativizando-se o valor do preço mínimo e adotando-se 

preço inferior, apenas e tão somente por decisão judicial;IV – Formas de 

pagamento: O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas 

de pagamento parcelado, todavia, alienado o bem de forma parcelada o 

pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em 

conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento, bem como ofertadas as devidas garantias, em analogia ao 

§1º, do artigo 895, do Código de Processo Civil, ressaltando que o 

parcelamento implicará em constituição de hipoteca/penhor em favor do 

credor, o que será constado na carte de alienação (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25160 Nr: 1673-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO EDISON MARTINS 

MIGLIOZZI - OAB:, ELIZANGELA BONFIM CARNEVALE MIGLIOZZI - 

OAB:44.269/MT, FABRICIO CASSIO DE CARVALHO ALVES - 

OAB:27.479/PR, KELLY PATRICIA BALDO DE CARVALHO ALVES - 

OAB:35.893/MT, RODOLFO KENJI FUKAE - OAB:87060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5431

 Intimo o administrador judicial da requerida para que, no prazo legal, 

apresente parecer, conforme determinado às fls. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65419 Nr: 1886-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRICHI & GIMENEZ ME, MARIO AUGUSTO 

ENRICHI, CELI ARNALDO GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 83/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3016 Nr: 21-31.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Carlos Venâncio, EMERECIANO JOSÉ 

VENANCIO FILHO, OSCAR PEREIRA COSTA, IDERALDO LAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE 

MAEDA - OAB:20.912 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 

214. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 3518-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MORAIS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 111. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15631 Nr: 438-03.2007.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8.502/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 Visto.

Considerando o teor da manifestação e documentos acostados às fls. 

289/296 pela defesa do acusado, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público Estadual para pronunciamento, restando, desde já, cancelada a 

Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 22/11/2018.

 Com o encarte do parecer ministerial, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 79982 Nr: 1543-29.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO KAORO MINODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.EM SANEADOR PASSO A 

DECIDIR.Inexistem preliminares ou nulidades a serem apreciadas ou 

sanadas, desta forma, não havendo questões pendentes a decidir 

DECLARO O FEITO SANEADO, nos termos do artigo 357, do Código de 

Processo Civil.Fixo como pontos controvertidos:a) a comprovação da 

ocorrência dos casos expressamente declarados em lei para a 

anulabilidade do negócio jurídico (artigo 171 do CC), ônus este da parte 

autora;b) a comprovação ou não dos pressupostos para a configuração 

do dano material e das perdas e danos, ônus esse de ambas as 

partes.Defiro a produção de prova testemunhal, consoante requerimento 

formulado, bem como o depoimento pessoal do requerido, devendo estas 

serem advertidas que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, se recusem a depor, 

por inteligência do artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. Para tanto, 

designo o dia __/__/2019, às __:__ horas, para audiência de instrução e 

julgamento.Devem as partes, ainda, cumprirem com o que dispõe o artigo 

455 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.Intimem-se as 

partes, bem como as testemunhas tempestivamente arroladas.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.São José do Rio Claro – MT, 

21 de novembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69792 Nr: 1012-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCDS, EDCBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO, 

Cpf: 00814818374, Rg: 2426648, Filiação: Cleonice Maria de C. Castelo 
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Branco e Edvan Diniz Castelo Branco, data de nascimento: 30/10/1987, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue a retirada do aparelho celular descrito no auto de apreensão de fl. 

29, mediante termo de entrega, sob pena de perdimento, nos termos da 

decisão abaixo.

Despacho/Dec isão :  Autos  nº  1012-74 .2017.811.0033Cód . 

69792Vistos.Considerando a intimação negativa do averiguado, bem como 

o fato de que não se tem informação acerca de seu atual paradeiro, 

proceda a sua intimação, via edital, para, no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar a retirada do aparelho celular descrito no auto de apreensão de fl. 

29, mediante termo de entrega, sob pena de perdimento do referido 

bem.Após, decorrido eventual prazo, certifique-se e venham conclusos 

para deliberações.Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 21 de 

novembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 22 de novembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82435 Nr: 2493-38.2018.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPDTDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Listagem de Jurados ME106

Ano de participação no corpo de jurados:2019

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66134 Nr: 2394-39.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 Visto.

Tratando-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

determino a intimação parte embargada/Banco do Brasil S/A, para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53570 Nr: 3089-95.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIM - OAB:18.067/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Visto.

Tratando-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

determino a intimação parte embargada/Banco do Brasil S/A, para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Visto.

Considerando a renúncia ao mandado procuratório apresentada à fl. 245, 

intime-se pessoalmente a parte autora, por meio de carta precatória, para 

que junte aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, instrumento 

procuratório do advogado que compareceu ao feito à fl. 244.

Do mesmo modo, intime-a para que efetue no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas o pagamento da diligência referente à intimação da testemunha 

Altamir Gimenes do Amaral, visto que postulou à fl. 212 pela intimação por 

meio de oficial de justiça.

Doutro norte, intime-se a parte requerida para que, no mesmo prazo, 

efetue o pagamento referente à diligência para requisição da testemunha 

Rodrigo de Matos Emiliano.

No mais, aguarde-se a realização da audiência instrutória designada à fl. 

241.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 1375-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 

- OAB:19914/O

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade, sob pena de 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 287-61.2012.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO RICIARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto.

Tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto, f. 165/174, nos 

efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, do CPC.

Intime-se a parte autora para apresentar as contrarrazões recursais, em 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo primeiro do CPC e, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Quanto ao cumprimento de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado da 

ação para seu prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32100 Nr: 287-61.2012.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO RICIARD
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto.

Considerando a extinção por satisfação do feito apenso, intime-se a parte 

apelante para informar eventual desistência do recurso interposto em 

razão do acordo celebrado, em 5 (cinco) dias, e, após, voltem conclusos 

para decisão acerca do cumprimento de sentença requerido relativamente 

à verba honorária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31931 Nr: 118-74.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a certidão de f. 89, intime-se a parte exequente para impulsionar o 

feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Intimo a parte requerida para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

efetue o pagamento referente à diligência para requisição da testemunha 

Rodrigo de Matos Emiliano.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53177 Nr: 2636-03.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13.884 OAB/MT

 Autos nº 2636-03.2013.811.0033

Cód. 53177

Vistos.

Tendo em vista que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará 

na modificação da decisão embargada, intimem-se o embargado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, com fundamento no artigo 1023, 

§2º, do Código de Processo Civil.

Após, voltem conclusos para decisão.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53177 Nr: 2636-03.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13.884 OAB/MT

 PROCESSO: 2636-03.2013.811.0033

CÓDIGO: 53177

REQUERENTE: ESTADO DO MATO GROSSO

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

DESPACHO

 Vistos.

Cumpra-se o despacho proferido anteriormente.

Após, certificado eventual decurso de prazo, venham-me conclusos para 

prolação da sentença.

São José do Rio Claro – MT, 21 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56319 Nr: 1822-54.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, JOSÉ MARIA MARIANO, ISRAEL 

BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI, ERIVALDO DE OLIVEIRA 

GOMES, LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BATISTA DE MOURA - 

OAB:9.645/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, JOSÉ CARLOS 

PEREIRA - OAB:11.810/MT, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - 

OAB:14783/MT, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB:21278/MT

 Vistos etc.

1. CUMPRA-SE, com urgência, o despacho levado a efeito na Exceção de 

Suspeição apensa a este feito (Código 83127).

2. CUMPRAM-SE as deliberações porventura pendentes da decisão de fls. 

3.698/3.699.

São José do Rio Claro, 8 de novembro de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz Titular da 2ª Vara de São José do Rio Claro,

em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000747-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARCOS ZIELINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIZE BOTTER VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO PROCESSO n. 

1000747-21.2018.8.11.0033 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[LEVANTAMENTO DE VALOR]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) 

POLO ATIVO: Nome: GILBERTO MARCOS ZIELINSKI Endereço: RUA 

CEARÁ, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 

POLO PASSIVO: Nome: VANIZE BOTTER VIEIRA Endereço: rua ceara, 

108, centro, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da ação proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 721, do 

Código de Processo Civil), conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste EDITAL. 

RESUMO DA INICIAL: GILBERTO MARCOS ZIELINSKI, também 
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representando os interesses de seus filhos menores MARCOS MIGUEL 

ZIELINSKI, e LUCAS GABRIEL ZIELINSKI, vem requerer ALVARÁ JUDICIAL 

para levantamento de saldo proveniente de contas vinculadas de 

PIS/PASEP e FGTS e CONTA SALÁRIO na Cooperativa de Livre Admissão 

de Associados Ouro Verde MT – SICREDI, existentes em favor da de cujus 

(VANIZE BOTTER VIEIRA ZIELINSKI). DECISÃO: DEFIRO o benefício 

processual da gratuidade da justiça aos Requerentes. DEIXO de designar 

audiência de conciliação a que faz referência o art. 334, do Código de 

Processo Civil, porque em se tratando, com na espécie, de expedição de 

alvará judicial, tem-se procedimento de jurisdição voluntária [Capítulo XV 

(Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária, arts. 719 e seguintes) do 

Título III (Dos Procedimentos Especiais) da Parte Especial do Código de 

Processo Civil de 2015], hipótese em que o procedimento se inicia com a 

ciência dos interessados para apresentação de eventual manifestação, 

não se aplicando os efeitos da revelia. CITEM-SE por edital os possíveis 

interessados para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 721, do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação dos possíveis interessados, certifique-se, abra-se vista ao 

Ministério Público e voltem-me conclusos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ADRIANA DE SOUZA, digitei. SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55670 Nr: 1334-02.2014.811.0033

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBELE CRISTIANA GARCIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria, com urgência, por se tratar de processo afeto a 

META 2 do CNJ, as seguintes providências:

a) Abra-se vista dos autos ao defensor dativo nomeado a parte requerida 

para, querendo, manifestare-se acerca do pedido de desistência da ação 

pela requerente (fl. 76), em atendimento ao disposto no artigo 485, § 4º do 

CPC.

b) Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55621 Nr: 1297-72.2014.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PATRACÃO DE LIMA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT

 Vistos em correição.

1. Em que pese audiência de instrução e julgamento anteriormente 

marcada para o dia 30 (trinta) de outubro de 2.018 não ter sido realizada 

por questões já especificadas [certidão de fls. 158], readéquo a pauta e 

DESIGNO a data de 05 (cinco) de fevereiro de 2019, às 16h00min, a fim de 

proceder com a oitiva da seguinte testemunha:

(i) José Gomes, CPF: 319.502.051-34 RG: 289228 SSP/MT, residente e 

domiciliado na Rua Sergipe, n.º 188, Bairro Progresso, em São José do Rio 

Claro/MT.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE a pessoa acima identificada para que compareça à audiência 

designada.

b) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Requerido.

c) CIÊNCIA à Defensoria Pública.

3. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65750 Nr: 2156-20.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Vistos etc.

1. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A interpôs Recurso de 

Embargos de Declaração (fls. 96/97) contra a sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, distribuindo o pagamento 

das custas e processuais no importe de 50% para cada parte, 

determinando, ainda, que cada um dos litigantes arcasse com os 

honorários de seus constituídos.

Alega, em síntese, que o ato judicial hostilizado é omisso, visto não ter 

havido “especificação dos 50% para cada, baseado em que, se do valor 

da causa ou da condenação”, o que, na ótica do embargante, leva a 

conclusão de que houve omissão na sentença proferida no processo.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. O recurso de embargos de declaração pressupõe, a teor do artigo 

1.022, do Código de Processo Civil, obscuridade, contradição, omissão na 

decisão judicial, podendo ser manejados também para a correção de erros 

materiais.

Pois bem.

Analisando-se o processo, não se verifica a alegada omissão, pois resta 

claro na sentença que as partes devem dividir em partes iguais, ou seja, 

50% para cada uma, o pagamento relativo a eventuais custas e despesas 

processuais que se encontram pendentes no processo, a serem 

apuradas pelo contador judicial. Quanto aos honorários, cada parte deve 

efetuar o pagamento ao seu advogado constituído.

3. DESPROVEJO, por isso, os Embargos Declaratórios, ante a inexistência 

da alegada omissão na sentença objurgada de fls. 92/94.

4. Publique-se e cumpra-se.

5. Preclusa a via recursal, cumpram-se as deliberações da sentença de 

fls. 92/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27725 Nr: 1603-80.2010.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TELLES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TIEPPO ROSSI - 

OAB:7923/MS, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição2. Compulsando os autos, constata-se que o 

processo de conhecimento fora julgado procedente com resolução do 

mérito, a qual condenou a Autarquia requerida/executada ao pagamento 

das parcelas atrasadas, a partir da citação do INSS. A exequente, então, 

manejou cumprimento da sentença no que toca ao pagamento das 

parcelas em atraso.Pois bem. O reclamo aforado pela causídica comporta 

conhecimento e seguimento nestes autos, porquanto, como sabido, a 

execução de título judicial, nomeadamente, a execução da sentença 

condenatória, caso destes autos, segue o rito estabelecido no Capítulo V 

do Título II do Livro I do Novo Código de Processo Civil, sob a conhecida 

rubrica “Do cumprimento da sentença”, disposta nos artigos 513 e 

seguintes do NCPC.Quanto ao pedido de arbitramento dos honorários aos 

advogados da parte exequente, nesta fase processual, há que se 

considerar que, conforme dispõe o art. 85, § 7º, do NCPC, "não serão 

devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública 

que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido 

impugnada". Por tal razão, e considerando que a jurisprudência majoritária 

dos nossos Tribunais admite o arbitramento de honorários advocatícios 

contra a Fazenda Pública, nas execuções não impugnadas, apenas nas 

hipóteses em que os valores exequendos são de pequena monta e pagos 

por RPV, já que apenas nesse caso seria viável o cumprimento 

espontâneo da sentença pelo devedor (não se aplicando a restrição 

contida no art. 1º-D da Lei 9.494/1997), INDEFIRO o pedido do autor nesse 

ponto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79804 Nr: 1448-96.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M VIEIRA ROSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em face de A. M. 

VIEIRA ROSA ME, devidamente qualificados nos autos.

 Após o trâmite regular do processo, as partes noticiaram, às fls. 53/54, a 

composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o seu integral cumprimento.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o acordo de fls. 53/54, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

No entanto, em razão de o acordo entabulado prever parcelamento da 

dívida, determino a suspensão da presente execução até a sua quitação 

(25.07.2019), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, ou 

manifestação da parte exequente, nos termos do parágrafo único do 

referido artigo.

3. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79980 Nr: 1542-44.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ONO, ISSAMU ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, com a nomeação do Executado Ricardo Ono como 

fiel depositário.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado sob número 6832 do 

CRI desta Comarca, nomeando-se o executado Ricardo Ono como fiel 

depositário.

b) Após, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, intimando-se, 

ainda, os devedores e seus cônjuges, se for o caso, nos termos do artigo 

842 do CPC, quanto aos termos de penhora e avaliação, bem como para 

que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

c) Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, em seguida, 

intime-se o exequente para dar regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

d) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29610 Nr: 358-97.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SATELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Homologo os cálculos de fl. 194-verso, diante da ausência de 

manifestação da autarquia executada (fl. 198).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado no cálculo 

de fl. 194-verso, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor da 

exequente e sua patrona, condizente aos honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

4. Intime-se o INSS, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004), para comprovar a implantação do benefício, 

nos exatos termos da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incidir em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento.

 5. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55821 Nr: 1450-08.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES, JGT, TT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO TEIXEIRA, ADHEMAR JOSÉ 

DEFENDI TEIXEIRA, CARLOS RODRIGO ALVES TEIXEIRA, FRANCIELLI 

MARTINS MACEDO, ANA MARIA SANTOS SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DONIZETI CAPELETO - 

OAB:10471, GILDO CAPELETO - OAB:29653/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil de 2015, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pela autora 

por mais de 30 (trinta) dias.4. Cumpra a Secretaria, com urgência, porque 

se trata de processo afeto à Meta 2 de julgamentos estabelecidos pelo 

CNJ, as seguintes providências:a)Intime-se a parte autora, via DJe, por 

meio de seu advogado constituído [procuração de fl. 29], sobre o teor da 

presente sentença.b)Ciência ao representante do Ministério 

Público.c)Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 
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seguida, arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78316 Nr: 736-09.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE 

CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o advogado subscritor da contestação apresentada às fls. 

45/67 para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, promova a juntada da 

procuração, regularizando, assim, a representação processual da 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73078 Nr: 2587-20.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO HENRIQUE SANTOS ARQUAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT, 

VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Vistos em correição.

1. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

(vinte e seis) de março de 2019, às 15h00min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) 

(se houver) e a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e 

na resposta à acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73078 Nr: 2587-20.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO HENRIQUE SANTOS ARQUAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT, 

VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Vistos em correição.

1. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

(vinte e seis) de março de 2019, às 15h00min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) 

(se houver) e a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e 

na resposta à acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56964 Nr: 2325-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ZATTA, JAIME TRINDADE 

NUNES CALADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B/MT

 Vistos etc.

1. ACOLHO o pedido de fls. 229/229-verso [desacerto na indicação do réu 

a ser citado por edital], e por isso, retifico a decisão de fl. 224 e torno sem 

efeito (i) a decisão de fl. 228, (ii) a certidão de fl. 235 e (iii) o edital de 

citação de fl. 236.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, por se tratar de processo afeto à 

META 2 de julgamento do CNJ, as seguintes providências:

 a) INTIME-SE o advogado subscritor da petição de fl. 229/230, via DJe, do 

teor da presente decisão.

b) OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de 

Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

este Juízo se o réu JAIME NUNES CALADO está enclausurado em 

estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato Grosso.

c) ABRA-SE vista dos autos ao representante do Ministério Público, para 

que se manifeste no feito, notadamente, em relação a petição de fls. 

231/234.

d) Cumpridas as providências, certifique-se e tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78479 Nr: 806-26.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA BORGES DA SILVA, WDBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS SANTOS PARDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 207353 designada Sessão de Mediação para o 

dia13/02/2019 às 15:30 horas.

 Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do 

art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à 

unidade de origem para que procedam com o convite das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71589 Nr: 1997-43.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. AGROP.LUCAS RIO VERDE LTDA - 
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COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILTON CESAR RIEDI, AMÉLIO ANTONIO 

PUPULIN JÚNIOR, GIOVANI SOARES RAMOS, GEISA CRISTINA 

CARVALHO RIEDI, SILVANA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 207396 designada Sessão de Mediação para o dia 

20/02/2019 às 13:30 horas.

 Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do 

art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à 

unidade de origem para que procedam com o convite das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26905 Nr: 777-54.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALETE SOMENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845-MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Vara Especializada de Meio Ambiente do Fórum de 

Cuiabá/MT, no dia 14/03/2019 às 14:20 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30609 Nr: 1364-42.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO D'AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, NELSON PILLA FILHO - OAB:41.666/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28657 Nr: 2536-53.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR MARTINS BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670-A, JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - OAB:15934-E/MT

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido formulado pela parte executada. Sendo assim deixo de 

designar audiência de conciliação a que faz referência o artigo 334 do 

CPC, uma vez que o polo ativo é ocupado pelo Estado de Mato Grosso, 

não se admitindo a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso 

II, do CPC.

4. Cumpram a Secretarias as seguintes providências.

 a) Intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador legal, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito;

b) Intime-se, via DJe, o patrono da parte executada do teor desta decisão;

c) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50153 Nr: 1949-60.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE MORAIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68082 Nr: 3435-41.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA JOSE FURTADO FIORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO a postulação de fls. 67/68 [desarquivamento do processo para 

baixa da restrição Renajud].

2. Junte-se o incluso comprovante de remoção de restrição.

3. Intime-se, via DJe, o advogado subscritor da petição de fls. 67/68 do 

teor desta decisão.

4. Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24478 Nr: 1725-30.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 668 Nr: 142-30.1997.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO VENÂNCIO, LUIZ CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 40 dias solicitados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000680-56.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IDE GONSALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE CASTILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA
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Processo nº: 1000680-56.2018.8.11.0033 Vistos em correição. 1. Cumpra 

a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) subscritor(es) da petição de ID nº 16313098, a 

saber, Ricardo Gomes de Almeida (OAB/MT 5.985) e Stephanie R. de C. 

Cordovez (OAB/MT 20.956/B), para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, regularizem sua representação processual, apresentando nos autos 

procuração de Ide Gonsalves Guimarães outorgando-lhes poderes para 

atuarem em juízo. b) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000718-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. GIULIANO STELA COMERCIO - ME (RÉU)

FRANCO GIULIANO STELA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000718-68.2018.8.11.0033 Vistos em correição. 1. Na 

petição inicial, o Requerente requer a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob a alegação de que não se encontra em condições de arcar 

com o ônus da presente demanda sem que comprometa o sustento próprio 

e de sua família. Pois bem. A inteligência da nova norma de processo civil 

prevê que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem 

direito à gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 98), sendo presumida como 

verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural (CPC/2015, art. 

99, § 3º). Na hipótese dos autos, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão da gratuidade. Isso porque o autor se qualificou como serviços 

gerais e ou pequeno produtor rural (sitiante), deixando, no entanto, de 

juntar aos autos o comprovante de seus rendimentos mensais, a fim de 

demonstrar a insuficiência alegada para melhor análise do pedido de 

gratuidade da justiça. 2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: 

a) INTIME-SE, via DJe, o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, juntar documentação probatória que comprove a incapacidade 

financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às 

taxas e custas judiciárias. b) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. São José do Rio 

Claro, 22 de novembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe 

Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-60.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RIO CLARO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE PAIVA & CIA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000725-60.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução Título 

Extrajudicial Exequente: Rio Claro Peças Agrícolas Ltda. – ME Executado: 

Carlos Alexandre Paiva & Cia. Ltda. Vistos em correição. 1. INTIME(M)-SE, 

via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da Requerente para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das taxas e custas correspondentes à 

distribuição, porque o sistema PJe acusa a não arrecadação da(s) Guia(s) 

nº 94669.132.11.2018-0 e 94727.132.11.2018-0, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 2. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. São José do Rio 

Claro, 22 de novembro de 2018. (documento assinado digitalmente) Luis 

Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000726-45.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000726-45.2018.8.11.0033 SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 

– [10459] Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Execução de Honorários 

Advocatícios proposta por JHANYLEYNE FURLAN SORTI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 2. A Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, prescreve, em seus artigos 2º e 

5º, que: “Art. 2 É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1 Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2 Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3 (VETADO) § 4 No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. “Art. 

5 Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” Infere-se da leitura desses preceitos legais, que aos 

Juizados Estaduais da Fazenda Pública compete processar e julgar as 

causas, de até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, em que os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como suas respectivas 

autarquias, fundações ou empresas públicas ostentem a condição de 

réus. Por sua vez, a Lei 12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que 

“No foro em onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.”. Melhor explicando: uma causa intentada em 

face de Estados, Distrito Federal, Municípios ou autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas, cujo valor seja de até 60 (sessenta) 

salários mínimos, há de ser proposta (obrigatoriamente) perante o Juizado 

Estadual da Fazenda Pública, a não ser que ostente complexidade ou que 

esteja inserida numa das hipóteses previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 

12.153/2009. Pois bem. Esta demanda diz respeito à ação de execução de 

honorários de defensor dativo intentada em face do Estado de Mato 

Grosso, cujo valor não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, 

tampouco apresenta complexidade. Causa essa que foi ajuizada após a 

implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que 

não se insere nas exceções previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 

12.153/2009. Destarte, considerando que o valor pleiteado nesta ação de 

execução não excede a 60 (sessenta) salários mínimos e que a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, a teor do 

artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, esta unidade judiciária é absolutamente 

incompetente para apreciar e julgar a demanda. Lado outro, frise-se que 

de acordo com os atos de instalação, os feitos no Juizado Especial da 

Fazenda Pública tem processamento eletrônico por meio do Processo 

Judicial Eletrônico (PJe), circunstância que inviabiliza a remessa dos 

presentes autos para aquele Juízo Especial, cabendo ao interessado a 

renovação do pedido, de acordo com as exigências próprias daquela 

unidade judiciária. Destaque-se, nesse particular, que, a despeito de 
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acirrada controvérsia doutrinária e jurisprudencial, preferimos dividir os 

pressupostos processuais em duas categorias: (i) pressupostos 

processuais para a constituição válida do processo e (ii) pressupostos 

processuais para o desenvolvimento regular do processo. E, dentro dessa 

perspectiva, inserimos a “competência” dentro dessa última categoria, 

porquanto, para que o processo se desenvolva validamente, o órgão 

jurisdicional tem que ser competente. Nessa linha de pensar, estando 

ausente, como no caso, competência para esta unidade judiciária apreciar 

e julgar a demanda, e, ante a impossibilidade de remessa dos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública, mister o reconhecimento, de ofício, 

da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo e a consequente extinção processual sem resolução 

do mérito (art. 485, IV, c/c § 3º, do CPC). 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, 

DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª Vara da Comarca de 

São José do Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento 

no artigo 485, IV, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 2º, § 4º, 

da Lei 12153/2009, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo. Publicada com 

a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 22 de novembro 

de 2018. (documento assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22634 Nr: 2514-63.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NATALINO FRACASSO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 Visto.

Considerando a ausência de apresentação, pela parte executada, de 

impugnação ao valor penhorado, apesar de devidamente intimada (fls. 

117/119), defiro o pedido formulado à fl. 121 pelo exequente, para fins de 

determinar a expedição do competente alvará judicial para levantamento 

dos valores penhorados.

Sem prejuízos, uma vez que a consulta via Bacenjud foi realizada há mais 

de 01 (um) ano (fls.110/111), DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente para determinar a realização de nova consulta com relação ao 

valor remanescente.

Desta forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.

 Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66042 Nr: 2330-29.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 JUVAM CP nº. 3163-26.2018.2018.811.0082, Audiência designada para o 

dia 27/03/2019, às 15h00min.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49458 Nr: 575-53.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CARMO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 109, a qual não logrou 

êxito em sua finalidade, resultando em diligência negativa, "deixei de citar o 

polo passivo...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62704 Nr: 2644-87.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE PÁDUA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a apresentar o 

comprovante de recolhimento do valor referente a certidão solicitada as 

fls. 43.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 1116-62.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR PIMENTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BATISTA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ DA MOTA 

SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, promovida por 

ITAMAR PEIMENTA NEVES em face de FLAVIO BATISTA CRUZ com o fito 

de obter o pagamento do débito constituído em contrato.

Insurge-se o executado quanto aos cálculos apresentados pela 

Contadoria Judicial, ao argumento de que os juros moratórios estão 

incidindo sobre o valor atualizado da dívida.

 Sem razão, contudo.

Explico.

A Contadoria seguiu os parâmetros fixados na decisão de fls. 117/118, 

que estabeleceu a correção monetária do devido original a partir do 

vencimento/inadimplemento (12/12/2008), bem como a incidência de juros 

moratórios a contar da citação (27/05/2011).

Conforme se extrai da nota explicativa da planilha de fl. 121, o débito 

original foi atualizado até a citação, a partir daí foram acrescidos os juros 

moratórios. Corretamente, os cálculos dos juros incidiram sobre o valor 

atualizado, não sobre o valor original da dívida. Portanto, equivocado o 

entendimento do executado no sentido de que a incidência do percentual 

de juros não se aplicaria sobre a moeda atualizada.

Dado o exposto e por estarem em consonância com a decisão transitada 

em julgado neste feito, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

Contadoria as fl. 121.

 Intimem-se.
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Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 21 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 127-75.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado aos autos as fls. 73, o qual versa 

sobre cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51074 Nr: 1346-31.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILUINA JUVILESCHI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado aos autos as fls. 123/124, o qual 

versa sobre cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55137 Nr: 1521-88.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO ZICARDOS NOVADVORSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17.569-A/MT, LETÁCIO VARGAS LEITE - OAB:19502/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado aos autos as fls. 79, o qual versa 

sobre cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65746 Nr: 1407-81.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ROSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, e, 

considerando o teor da certidão de fls. 46, bem como a petição de fls. 48, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a complementar as 

diligências do oficial de justiça, para conclusão da diligência de citação, na 

importância de R$ 60,00, haja vista o valor já recolhido as fls. 43 verso e 

44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49842 Nr: 800-73.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca do documento encartado aos autos as fls. 105, o qual versa 

sobre cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66192 Nr: 1687-52.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONESSON DE SOUZA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 48/50), verifico não haver 

questão incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 13h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva das testemunhas e, ao final, realizar-se-ão 

os interrogatórios dos acusados.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66036 Nr: 1582-75.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista a notícia pública e notória do óbito do réu, cancelo 

audiência anterior designada.
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Intimem-se o Ministério Público para que se manifeste.

Requisite-se do Cartório de Registro Civil de Vila Rica/MT a certidão de 

óbito do acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55986 Nr: 1968-76.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MIGUEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público em desfavor de 

Edison Miguel da Costa para apuração da infração penal prevista no art. 

121, §2º, inciso II e IV ambos do Código Penal.

Às fls. 155/159, o denunciado foi pronunciado com incluso nas penas 

contidas no artigo 121, §2º, inciso II e IV ambos do Código Penal.

A defesa técnica requereu a instauração de incidente de insanidade 

mental do acusado (fls. 199/201), ante a possível ausência de integridade 

mental do réu.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 

204/206), por não haver dúvida razoável quanto à higidez mental do 

acusado.

É o relatório.

DECIDO.

Defiro o requerido pela defesa técnica às fls. 199/201.

Havendo dúvidas a respeito da sanidade mental do acusado, o qual 

declarou ter sido internado judicialmente por problemas mentais (fls. 

14/15), com fundamento no artigo 149, do Código de Processo Penal, 

instauro incidente de insanidade mental, a fim de ser ele submetido a 

exame.

Na forma do § 2º do aludido artigo 149, suspendo o processo, o que será 

certificado, até a solução do incidente.

Formulo os seguintes quesitos:

1. Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 

era o acusado, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o 

caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento?

2. Em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, não possuía o acusado, ao tempo da 

ação, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento?

Autue-se o incidente em apartado, baixando-se a portaria, que será 

acompanhado de xérox deste despacho, juntamente com os quesitos da 

defesa e do Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64287 Nr: 440-36.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JACINTO DACHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca do documento encartado aos autos as 

fls. 53, que versa sobre o cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3440 Nr: 118-75.2002.811.0049

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MENDES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINEU VICENTE BREAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT, 

MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - OAB:8.957/MT

 Vistos.

Considerando que os sujeitos processuais devem cooperar para solução 

do conflito, considerando que a parte autora ventilou a hipótese de 

falecimento do réu, intime-se o advogado do réu para, no prazo de 5 

(cinco) dias, prestar informação sobre eventual morte do réu.

 Após, venham-me conclusos os autos para deliberação quanto à 

suspensão ou prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de novembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65954 Nr: 1539-41.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Everson Pereira de Oliveira, para apuração 

da prática de dos crimes previstos no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06 

com observância das disposições da Lei n° 8.072/90 e no art. 12 da Lei n° 

10.826/03.

Na audiência de instrução a Defesa Técnica se manifestou na oralidade 

requerendo a liberdade provisória do réu, de igual modo, o Parquet 

manifestou-se alegando que o acusado ostenta condenação anterior pelo 

crime de tráfico de entorpecente, motivo pelo qual, opinou pelo 

indeferimento da revogação de prisão.

No mesmo ato, o magistrado encerrou a fase instrutória, fls. 113.

DECIDO.

O réu Everson Pereira de Oliveira foi preso em flagrante no dia 

04/06/2018, tendo sido denunciado como incurso nas penas dos artigos 

33, caput da Lei n° 11.343/06 com observância das disposições da Lei n° 

8.072/90 e no art. 12 da Lei n° 10.826/03.

Reanalisados os autos, entendo necessária à manutenção da prisão 

preventiva do réu, pois se encontram incólumes os motivos de fato e de 

direito que a ensejaram.

 A existência dos crimes imputados e a presença de indícios suficientes 

de autoria estão demonstradas pelos elementos de informação carreados 

aos autos pela autoridade policial, quais sejam, pela auto de prisão em 

flagrante (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 21), termo de exibição e 

apreensão (fls. 23), auto de exame de constatação de substância 

entorpecente (fls. 27), laudo pericial (fls. 55/57), laudo de exame preliminar 

de droga (fls. 62/63) demonstrando fortes indícios de autoria e 

materialidade do fato imputado.

O periculum libertatis (garantia da ordem pública e econômica, 

conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal) está 

consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública e 

garantia da aplicação da lei penal.

Observo que a prisão preventiva se mostrava necessária no momento em 

que foi decretada, ainda permanecendo os motivos que a ensejaram, eis 

que, como já evidenciado às fls. 30/32, foi analisada a ocorrência do crime 

imputado, presença de indícios suficientes de autoria e a existência de 

periculum libertais.

A prisão preventiva foi decretada por este Juízo fundamentando-se na 

necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da 

Lei Penal (fls. 68/71).

Por tais fundamentos, a manutenção da prisão preventiva e o 

indeferimento do pedido de liberdade provisória são medidas de rigor.

Vejamos:
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[...] O decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, 

pois, há referências aos indícios suficientes de autoria, à prova da 

existência do crime, bem como na gravidade concreta do crime. Há 

fundamento idôneo para consubstanciar sua custódia cautelar, não se 

confundindo com antecipação da culpabilidade, circunstância, essa, que 

será analisada pelo magistrado em sede de cognição exauriente, 

incompatível com esta via mandamental. (TJMT. HC 304/2016, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

(...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se 

verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma 

fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos 

pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo 

Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando 

não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos 

previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, as instâncias 

ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou 

demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela 

possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta outras 

anotações, inclusive pela prática de crimes patrimoniais. Impende 

consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta 

Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes 

de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a 

decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse 

contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente 

fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo 

falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de 

justificar a sua revogação. (...) (STJ. RHC 81.673/MG, Rel. Ministro Joel Ilan 

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Por outro lado, o réu não demonstrou a necessária alteração fática apta a 

ensejar o deferimento do requerimento de soltura entabulado.

 Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, está regida pela cláusula 

rebus sic stantibus, de forma que, mantendo-se inalterados os motivos 

ensejadores, sua manutenção é medida imperativa.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

[...] A prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de 

modo que não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um 

primeiro momento, incabível a revogação da medida cautelar extrema, nos 

termos do art. 316 do CPP. [...]. (TJMT. HC 251/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, 

Publicado no DJE 12/02/2016).

Os fundamentos fáticos da prisão preventiva mostram a insuficiência das 

medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública e 

a efetividade do processo penal, não sendo, portanto, caso de aplicação 

das medidas descarcerizadoras. Vejamos:

[...] Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas 

cautelares diversa da prisão, máxime quando não se verificam elementos 

concretos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas. (TJMT. 

HC 16987/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de concessão de 

liberdade provisória formulado pela defesa técnica do acusado Everson 

Pereira de Oliveira.

Intime-se a defesa do acusado para que apresente alegações finais no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 041/2018/DF.

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO a possibilidade de o Juiz de Direito e Diretor do Foro 

encontrar-se ausente da Comarca, no período aprazado para 

encaminhamento das notas fiscais e relatórios para pagamentos dos 

servidores credenciados ao Funajuris, qual seja, até o dia 05 (cinco) do 

mês subsequente à prestação do serviço;

CONSIDERANDO que poderá haver prejuízos nos vencimentos dos 

servidores credenciados em caso de atraso no encaminhamento das 

notas fiscais e relatórios, uma vez que necessitam da assinatura original 

do Magistrado;

RESOLVE:

AUTORIZAR o servidor GERSON NUNES DOS SANTOS, investido na 

função de Gestor Judiciário a atestar as Notas Fiscais dos servidores 

credenciados, bem como assinar os relatórios, nos casos em que o 

Juiz(a) Diretor(a) do Foro não encontrar-se na Comarca, devendo uma 

cópia da presente Portaria ser encaminhada juntamente com os relatórios.

Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se, dando ciência aos interessados.

Alto Garças - MT, 21 de novembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO - Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59000 Nr: 2070-72.2018.811.0035

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao Requerente para 

cientificá-lo da certidão do oficial de justiça de ref. 13, bem como para que 

providencie o depósito da diligência, através do site do tjmt.jus.br. Link de 

emissão de guias online. Diligência de oficial de justiça, para posterior 

expedição de mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43367 Nr: 879-60.2016.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Baléstro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos em correição.

 Considerando que a sentença proferida na ref. 87 não foi alterada pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme acordão 

da Apelação acostado à ref. 113, DETERMINO as seguintes providências:

A) Expedição de guia de execução definitiva para o réu CLAÚDIO 

BALESTRO OLIVEIRA, observando os termos da sentença;

B) Proceda-se com novo cálculo de pena atualizado;

C) Seja lançado o nome do réu no rol dos culpados, bem como 

providencie-se o registro dos antecedentes criminais;

D) Oficie-se à Justiça Eleitoral em atenção ao art. 15, III da Constituição 

Federal;

E) Calculem-se as custas processuais e a multa, e intime-se o réu para 

efetuar o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remessa de 

cópia da denúncia, da sentença, do trânsito em julgado, da conta, suas 

intimações e não pagamento ao Procurador da Fazenda Estadual para a 

inscrição na dívida ativa e a consequente execução.

No mais, cumpra-se conforme determina a CNGC, oficiando os órgãos de 

praxe.

Ciência ao MPE e a defesa.

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21219 Nr: 29-05.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição, Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Paula Santana, Empório da Carne II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Priscila Bastos Tomas - OAB:8569-MT, Wilson 

Roberto de Souza Moraes - OAB:4834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos à fl 82, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22843 Nr: 557-05.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serpil Móveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Moveis e Eletrodomesticos Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Lemes da Rosa de 

Souza - OAB:43.231/SC, Cristiane Lemes Sociedade Individual de 

Advocacia - OAB:2730/2016-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 186/191, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22945 Nr: 659-27.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apoio Indústria Comércio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Moveis e Eletrodomesticos Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cheila Cristina Schmitz - 

OAB:32.810 -SC, Cristiane Lemes da Rosa de Souza - 

OAB:43.231/SC, Cristiane Lemes Sociedade Individual de 

Advocacia - OAB:2730/2016-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 66/69, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45936 Nr: 137-87.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Pereira Vasconcelos, Carlos Alberto M. F. Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Luiz Flumian, Jane Margaret Droppa 

Flumian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4915, Lucas Prado de Morais - OAB:39.433, LUCAS PRADO DE 

MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos executados Dirceu 

Luiz Flumian e Jane Margareth Droppa Flumian em face da decisão que 

rejeitou o pedido de nova avaliação e homologou o laudo elaborado pelo 

Oficial de Justiça, com a finalidade de prequestionamento.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a decisão embargada não possui qualquer vício.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41710 Nr: 922-83.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sentença 

publicada em audiência. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 1740-98.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNY ANTONIO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA:

 Erny Antonio Koch ajuizou Ação de Aposentadoria por Idade Rural em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando que é 

segurado especial da Previdência Social, pois sempre trabalhou como 

rurícola, com o auxílio de sua família. Requereu a concessão de 

aposentadoria por idade rural. Com a inicial vieram documentos. 

Devidamente citado e intimado, o réu contestou o pedido, suscitando 

preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que não houve 

indeferimento do pedido administrativo. Nesta audiência foi colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e ouvidas duas testemunhas. Em 

alegações finais, a parte autora reiterou os termos da inicial. É o relatório. 

DECIDO. Primeiramente, em relação à preliminar, verifico que a parte autora 

providenciou o requerimento na via administrativa no dia 08/06/2018, isto 

é, há mais de 4 meses, e até o momento a autarquia ré não analisou a 

situação. Como é sabido, o atual entendimento das cortes superiores é no 

sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo, porém, não 

há necessidade de se aguardar “eternamente” um julgamento do INSS, sob 

pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por isso, 

REJEITO a PRELIMINAR de falta de interesse de agir. No mérito, a questão 

a ser analisada reside basicamente na comprovação da idade da parte 
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autora e do alegado exercício de atividade rural dentro do período de 

carência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Pois bem, o art. 48, caput, da Lei 

8.213/91 assegura o direito à aposentadoria por idade, fixando, para os 

trabalhadores rurais, o requisito da idade mínima em 55 (cinquenta e cinco) 

anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem (§ 1º). Já o art. 39, I, da 

mesma lei, estabelece que para os segurados especiais previstos no 

inciso VII do art. 11, fica garantida a concessão de aposentadoria por 

idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou pensão, 

no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, desde que comprove 

o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. Por sua vez, o 

art. 26, III, estabelece que independe de carência a concessão dos 

benefícios concedidos na forma do art. 39, I, aos segurados especiais 

referidos no inciso VII do art. 11, isto é, a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio 

eventual de terceiros, explore atividade agropecuária em área de até 4 

módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal e de pescador 

artesanal. No caso em tela, a parte autora demonstrou por meio do 

documento de fl. 8 e 10 que conta atualmente com 65 anos de idade, 

preenchendo, portanto, o requisito etário. Em relação à comprovação do 

exercício da atividade rural, é cediço que há bem pouco tempo os 

negócios eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no 

campo, onde a palavra do homem tinha muita validade, não sendo 

frequente a avença escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais 

conseguem comprovar, por meio documental, que exerciam a atividade 

rural, pois além do costume acima citado, os trabalhadores não tinham 

estudos, dificultando a obtenção de documentos próprios. Atentos a essa 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, assim como o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante flexíveis, 

exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer documento 

idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a comprovar o 

exercício de atividade rural, não sendo necessária à apresentação de 

documentação de todo o período de carência. Nesse sentido: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL - QUALIFICAÇÃO DO MARIDO FALECIDO - PROVA 

TESTEMUNHAL QUE LHE ESTENDE A EFICÁCIA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES. 1. Admite-se, a título de início de prova material, a certidão 

de casamento ou a certidão de óbito que qualifica o cônjuge da autora 

como trabalhador rural, mesmo para fins de reconhecimento do labor 

campesino no período posterior ao falecimento do de cujus, quando a 

prova testemunhal colhida no processo lhe estende a eficácia, atestando 

a atividade rural durante o período de carência legalmente exigido. 

Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp 

1364069/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/04/2013, DJe 09/04/2013)”. “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. (...) 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 

condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. In casu, a parte 

autora apresentou os documentos de fls. 6-27, comprovando início 

razoável de prova material, eis que indicam trabalho na atividade rural, o 

que atende aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia 

a prova oral produzida na instrução, na qual as testemunhas ouvidas 

afirmaram que conhecem a parte autora há mais de 30 anos, sendo que 

presenciaram o seu trabalho na lavoura desde que a conhecem. O 

depoimento pessoal da parte autora foi coerente e confirmou os fatos 

narrados na inicial, esclarecendo que o trabalho na zona rural é exercido 

desde a infância. Nesse cenário, verifico a comprovação da atividade 

rural exercida pela parte autora há pelo menos 30 anos, preenchendo 

também o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas exigido pelos 

artigos 25, II, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91. Ressalto que o fato da parte 

autora não ter trazido aos autos todos os documentos relacionados no 

artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício 

pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio 

urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, 

ao exercício de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer 

outra formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio 

rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Por fim, esclareço que a demonstração de trabalho 

urbano, por curto período, não descaracteriza a qualidade de rurícola do 

segurado, mesmo porque a própria legislação admite a contagem do 

período de carência de forma descontínua. Confira: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO. (...) 6. A anotação de trabalho 

urbano, por curto período (cerca de um ano), não descaracteriza a 

atividade campesina do requerente (fls. 13, 30 e 33). O artigo 39, I, da Lei 

n. 8213/91 expressamente admite que o exercício da atividade rural, pelo 

prazo de carência, possa ser de forma descontínua. (...) (TRF1 – AC 

0037809-82.2015.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 11/05/2017)”. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91. No que concerne ao termo inicial do 

benefício entendo que o mesmo é devido a partir da data do requerimento 

administrativo. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para 

condenar o réu na obrigação de conceder à parte autora o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE, nos termos do artigo 39, 

I, da Lei nº 8.213/91, no valor mensal de 1 (um) salário mínimo, devido a 

partir da data do requerimento administrativo, isto é, 08/06/2018, 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 do CJF, de 

02/12/2013. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Evidenciada a 

probabilidade do direito, pelas próprias razões da sentença de 

procedência, e havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, em virtude do caráter alimentar da prestação, concedo a tutela 

antecipada para determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Gerente da Agência 

da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais – APSADJ, 

com sede à Av. Getúlio Vargas, 553, 7º Andar, Centro, CEP: 78.005-600, 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a implantação 

do benefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de 

responder por eventual ato de improbidade administrativa (Art. 11, II, da Lei 

8.429/92) e crime de desobediência (Art. 330 do Código Penal). Instrua-se 

o expediente com cópia dos documentos pessoais da parte e desta 

sentença. A fim de agilizar a implantação do benefício, encaminhe-se o 

ofício e as respectivas cópias via e-mail funcional do gerente executivo, 

qual seja: odair.egues@inss.gov.br. Condeno ainda o réu no pagamento 
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de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do 

inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deixo de proceder 

à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sentença 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Intime-se o INSS. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56916 Nr: 1516-87.2018.811.0084

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP, NdMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sversut da Silva - 

OAB:19382/MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:OAB/MT 

13.142

 Processo: 1516-87.2018.811.0084

Código: 56916.

Vistos.

Trata-se de Medida de Proteção à Criança e Adolescente ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO em favor em favor 

da menor ISADORA VILAR PINTO e em face EMANUEL PINTO e NATALIA 

DAS MERCES VILAR, ambos os genitores em virtude de supostas 

violências sexuais perpetradas por seu avô paterno.

 Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Tendo em vista o que restou evidenciado e, considerando o caráter 

excepcional e temporal do acolhimento institucional, assim como a 

existência de vínculo afetivo entre os envolvidos, de modo que se revela 

como medida mais adequada ao interesse da menor, no momento, o 

desacolhimento institucional, com o retorno de sua guarda provisória, ao 

genitor Sr. Emanoel Pinto, em observância a finalidade da doutrina da 

proteção integral.

Ante o exposto, em consonância ao Ministério Público, assim, como 

medida de proteção ao interesse da menor, DETERMINO O 

DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL e MANTENHO a guarda provisória de 

ISADORA VILAR ao genitor SR. EMANOEL PINTO, mediante termo de 

responsabilidade.

Intime o genitor para comparecer à secretaria do juízo e assinar o termo de 

responsabilidade, e, em seguida, buscar a criança junto à instituição, 

acompanhada pelas Conselheiras Tutelares e por agente da infância.

 NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, para auxiliar e presenciarem o ato de 

desacolhimento.

 Caberá à equipe multidisciplinar a realização de acompanhamento com as 

famílias, bem como a criança no sentido do retorno com o convívio com o 

avô, assim como a entrega de relatórios bimestrais, por seis meses, 

acerca das condições em que a guarda esta sendo desempenhada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Apiacás/MT, 21 de novembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52929 Nr: 271-58.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anício Edmar de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:15416/MT, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74910 Nr: 1381-53.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVGdS, Vanilde Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seu(s) 

advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE/CORRIJA a petição inicial e traga a ausente prova de prévio 

requerimento administrativo e negativa ou demonstração de que não deu 

uma decisão em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem 

como, caso não tenha requerido administrativamente, ser notório que, 

sobre essa matéria, o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo 

segurado, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e 

parágrafo único c/c CPC, art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, 

caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, 

I.Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para sentença – 

código n. 36. Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – 

código 35.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7415 Nr: 503-56.2002.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 12/11/2018, ref. 21.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 688-40.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:13776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 (...)Ante a ausência (justificada) da parte requerida, bem com o interesse 

das partes em realizarem acordo, REDESIGNO a audiência conciliatória 

para a data de 12 de fevereiro de 2019, às 13h30min, saindo as partes 

intimadas da data de realização desta.(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24615 Nr: 650-04.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipolita Maria Lanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, ciente da r. decisão datada de 

12/11/2018, ref. 4, providencie a habilitação dos herdeiros do de cujus 

IPOLITA MARIA LANES, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 17363 Nr: 714-19.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO -, 

proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público) em que, diante 

do pedido de habilitação dos herdeiros e documentos juntados pela parte 

autora/requerente, DETERMINO que intime o Instituto requerido para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, querendo.

Ademais, digam as partes sobre o recurso vinculado ao Superior Tribunal 

de Justiça.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72549 Nr: 130-97.2017.811.0038

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBS, CLdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Faustino Lopes dos Santos - OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de 

Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por um equívoco em 26/10/2018, ref. 32, foi certificado o 

trânsito em julgado da r. sentença judicial sem que o douto advogado da 

parte Creuza Luiza do Nascimento fosse intimado. Assim, torno sem 

efeito/cancelo a referida certidão, bem como intimo a referida parte acerca 

do inteiro teor da r. sentença judicial datada de 17/8/2018, ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53024 Nr: 364-21.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Rosilene Pinto Deusdedith

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que até a presente data não consta nos 

autos informações acerca da pericia agendada para o dia 03/09/2018 às 

11:00 no INSS de Mirassol D'Oeste/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65918 Nr: 54-10.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovalino Marcelino de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 14/11/2018, ref. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66501 Nr: 303-58.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$ 43.810,66 

(quarenta e três mil, oitocentos ee dez reais e sessenta e seis centavos) 

e homologar o débito total de R$ 35.864,09 (trinta e cinco mil, oitocentos e 

sessenta e quatro reais e nove centavos), sendo R$ 33.404,19 (trinta e 

três mil, quatrocentos e quatro reais e dezenove centavos) para a parte 

autora e R$ 2.459,90 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

noventa centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data 

base 11/2015.Condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito 

em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 

obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, certifique,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69708 Nr: 1757-73.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Midia Informática, Antonio Messias da Silva, 

Paulo Antonio Rufino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que o executado devidamente citado 

conforme carta precatória juntada nos autos, até a presente data não se 

manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 64865 Nr: 2179-82.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Souza Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 O cálculo das parcelas atrasadas deve englobar o período compreendido 

entre a data de início do benefício (DIB) e data imediatamente anterior à 

data de pagamento do benefício (DIP). No presente caso, o Instituto 

requerido informou que houve a implantação do benefício – Ref: 21 dos 

autos em apenso -, contudo não informou quando exatamente teve início o 

pagamento do benefício. Dessa forma, não é possível verificar qual é o 

período correto das parcelas atrasadas, uma vez que cada um dos 

cálculos elaborados nos autos trouxe uma data diferente como sendo a 

data da parcela final.Isso posto, converto o julgamento em diligência e 

DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informem qual foi a data de início do pagamento do benefício previdenciário 

concedido nos autos, juntando documentos comprobatórios, sob pena de 

ser considerada a data mais recente, uma vez que as provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, arts. 357, II e 373.Com as informações ou decorrido o prazo in 

albis, certifique e me volte conclusos para sentença – código n. 

36.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68530 Nr: 1190-42.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Ramos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a parte 

autora/requerente pugnou pela desistência dos pedidos/ação.

A desistência da ação é uma exceção processual, pois, na medida em que 

foi ajuizada, deve chegar a seu termo, com a entrega da prestação 

jurisdicional.

Desse modo, como a desistência da ação após a apresentação da defesa 

exige a anuência do réu, tendo em vista o disposto no artigo 485, §4º, do 

Novo Código de Processo Civil - "Oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação" -, considerando 

que já há contestação e, ainda, o teor da petição da parte autora, 

DETERMINO que se INTIME o requerido para se manifestar de forma 

fundamentada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de 

desistência formulado, sob pena de concordância tácita em caso de 

inércia.

Decorrido o prazo in albis, certifique e conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 2368-26.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thearles de Souza Barboza, Irany Aparecida Ferreira 

da Cunha Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transporte e Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119, Tatiane 

Aparecida Dias de Souza - OAB:MT0021724O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar o adimplemento 

das custas remanescentes, conforme calculo da contadoria judicial datado 

de 13/11/18, ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28255 Nr: 1689-02.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edival Geraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 1714-78.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Soares da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 12/11/2018, ref. 10.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65863 Nr: 31-64.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeder Bento Coutinho Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT/ 9.087

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 13/11/2018, ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76420 Nr: 2168-82.2017.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSR, MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar o adimplemento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

08/11/18, ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22702 Nr: 1491-33.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlita Rocha Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 

(quinze) dias - NCPC, art. 10, art. 477, § 1º, acerca do calculo da 

contadoria datado de 07/11/2018, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99803 Nr: 1338-82.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Matias Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que decorreu o prazo de suspensão dos 

autos requerido pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97359 Nr: 217-19.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Custódio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 14 de 

março de 2019, às 15h30 – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57111 Nr: 1640-53.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Francisca de Paula Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95434 Nr: 3355-28.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Penha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 14 de 

março de 2019, às 16h00 – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96099 Nr: 3680-03.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirna Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20.135 - O, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 14 de 

março de 2019, às 15h00 – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 
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(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76633 Nr: 2281-36.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duzinha dos Reis Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da petição da parte 

requerida juntada na Ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52929 Nr: 271-58.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anício Edmar de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:15416/MT, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do retorno dos autos da segunda 

instância, bem como para, no prazo legal, manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 1523-23.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGC, GOGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que decorreu o prazo de suspensão dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101860 Nr: 2230-88.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM, NdML, EdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 2230-88.2018.811.0038

CÓDIGO: 101860

Em atendimento a determinação deste Juízo (ref. 5), designo a audiência 

conciliatória para a data de 27 de novembro de 2018, às 13h30min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 05 de novembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101860 Nr: 2230-88.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM, NdML, EdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA.Processe em segredo de justiça (...) ”Não bastasse isso, nas 

ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução 

consensual da controvérsia e a imediata concessão de suspensão do 

pagamento dos alimentos em favor da parte requerente, provavelmente, 

dificultaria a conversa/acordo entre as partes, razões pelas quais, por 

ora, INDEFIRO o pedido da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA e DETERMINO que designe audiência de conciliação, a qual 

será realizada pelo conciliador da Comarca, devendo ser citada a parte 

requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 15 (vinte) dias de 

antecedência – NCPC, art. 695 e §§.Advirto que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao(à) réu(ré) o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo – NCPC, art. 695, § 1º 

-, assim como, em sendo benéfico, poderá o conciliador solicitar o auxílio 

da equipe multidisciplinar que atende a Comarca.Intime o(a) autor(a) na 

pessoa do(a) seu(sua) advogado(a), para a audiência, e advirta as partes 

que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 

695, § 4º.O prazo de contestação será o disposto no art. 335 do 

NCPC.Sem prejuízo disso, caso as partes não firmem acordo na audiência 

de conciliação a ser designada, desde já DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial nos endereços dos genitores, na Comarca através da 

equipe multidisciplinar local e, em diversa, através de carta precatória 

expedida para cumprimento pela equipe existente no juízo deprecado, 

após a determinação do magistrado do destino para isso.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97536 Nr: 304-72.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante a impossibilidade de realização da audiência, REDESIGNO a 

audiência conciliatória para o dia 04 de dezembro de 2018, às 13h30min, 

saindo o requerente intimado da data de realização desta. No mais, 

recomenda-se a Secretaria que tome as providências necessárias.

 Desta forma, nada mais havendo a consignar encerro o presente. Eu, 

Marcilene Alves da Silva, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 2008-23.2018.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Francisco de Souza 

- OAB:MT - 19474

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de JOSÉ ALVAREZ DA SILVA e OLGA DE 

OLIVEIRA SILVA - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da 

CRFB/88.

No que se refere à transação/acordo realizado, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, motivo pelo qual 

RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, 

“b”. A mulher/esposa manterá o nome de casada.

Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais pro rata cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º. Contudo, deixo 

de condenar as partes em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública, porque após a 

Emenda Constitucional n. 80 de 04 de junho de 2014 não são mais devidos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que conferidas as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, in verbis:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104043 Nr: 3251-02.2018.811.0038

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edinaldo Pereira Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e AUTORIZO a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento “FESTA DE NOSSA 

SENHORA APARECIDA DE CACHOEIRINHA” no dia 10/11/2018, no 

barracão da Igreja Católica da Comunidade Cachoeirinha, devendo ser 

OBSERVADAS A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS 

CAUTELAS SUSO, diante do fornecimento de bebidas alcoólicas aos 

presentes.No entanto, fica a autorização CONDICIONADA à apresentação 

do ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, acaso haja a instalação de 

palcos e montagens de estrutura, entre outras exigidas nas legislações 

sobre prevenção de incêndio, e o ALVARÁ do Município de Araputanga, 

autorizando a realização do evento, sem prejuízo do manifestado pela 

representante do Ministério Público do Estado.Oficie aos órgãos 

necessários – Executivo Municipal, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Polícia 

Judiciária Civil –, assim como cientifique o Agente da Infância da Comarca, 

a fim de que tenham ciência e, sendo necessário, fiscalizem o evento, com 

as necessárias autuações.Cientifique a representante do Ministério 

Público.Condeno a parte autora no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a citação da parte adversa.Tendo em vista o exíguo prazo para o 

evento, serve a presente como ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO/MANDADO(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010074-84.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEDIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA 86139150191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFACA COMERCIO DE LAMINAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Juntada da Correspondência Devolvida, AR JJ515930292BR, pelo motivo 

"Não Procurado".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000386-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTINA CORREA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CRISTINA CORREA em face de BELA IMAGEM 

STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. 
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Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado (id. 14370064), que 

demonstram a relação contratual entre as partes, restando comprovado 

de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda 

tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 342,00 (trezentos e 

quarenta e dois reais), com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, com fulcro no artigo 487, I do 

NCPC, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta 

e dois reais), relativo às faturas em aberto, com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - Julgo 

improcedente o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ___________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 22 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000386-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTINA CORREA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CRISTINA CORREA em face de BELA IMAGEM 

STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. 

Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado (id. 14370064), que 

demonstram a relação contratual entre as partes, restando comprovado 

de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda 

tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 
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NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 342,00 (trezentos e 

quarenta e dois reais), com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, com fulcro no artigo 487, I do 

NCPC, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte autora ao pagamento da quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta 

e dois reais), relativo às faturas em aberto, com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. - Julgo 

improcedente o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ___________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 22 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010336-68.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROSSI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010336-68.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JONAS ROSSI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por JONAS ROSSI DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – MT. A parte reclamante 

objetiva, entre outros pedidos, a condenação da concessionária ré pelos 

danos imateriais suportados em razão da suspensão indevida dos 

serviços de energia elétrica de sua unidade consumidora. Em 

contestação, a parte demandada suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva, alega a regularidade da prestação de seus serviços, ausência do 

dever de indenizar, sob alegação de que a fatura foi paga em atraso. 

Defende ainda, a inexistência de provas nos autos que evidenciam os 

fatos articulados na inicial. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos 

insertos na inicial. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva apontada em peça de defesa, haja vista que a 

reclamação se refere a prestação dos serviços da requerida, portanto, 

sendo esta parte legitima para figurar no polo passivo. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou questões 

prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento 

imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, 

na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. Estão, portanto, 

presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o 

e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do 

artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia tenho que razão 

assiste a parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, não vislumbro qualquer elemento de prova que 

afaste a sua responsabilidade reparatória decorrente das arbitrariedades 

perpetradas na prestação de seus serviços no presente caso, não se 

desincumbindo de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC. Bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa, e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Outrossim, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Afirma a requerida em defesa - id. 5370433 

-, que o autor somente efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 

08/08/2016, na data de 19/08/2016, sendo portanto responsabilidade do 

autor os danos experimentados. Contudo, verifica-se pelos documentos 

anexados, bem como declaração do Sr. Sinedi dos Santos, que a 

suspensão da energia ocorreu na data de 05/08/2016, ou seja 03 dias 

ANTES do vencimento da fatura alegada pela requerida com pagamento 

em atraso. Ademais conforme histórico anexado pela requerida no id. 

5370444, a fatura de competência anterior já havia sido paga na data de 

18/07/2016, portanto não estava aberta na data do corte, não tendo a 

requerida demonstrado a legalidade da suspensão de energia elétrica. Não 

há dúvidas que a conduta praticada pela parte ré se mostra 

desproporcional e abusiva, notadamente, pela suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica , bem essencial, da unidade consumidora 

da parte autora, sem qualquer notificação prévia, mormente, sem qualquer 

inadimplemento, ocasionando assim, sentimentos de desconforto, 

impotência, e frustrações diante da falha e abusividade na prestação de 

serviços apresentada, sentimentos estes que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão à sua dignidade. A 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 
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responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Ao 

lado disso, a empresa concessionária de serviço público, nos termos 

artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos 

danos causados na prestação de seus serviços, imperioso, portanto o 

reconhecimento do seu dever de indenizar os prejuízos suportados pela 

parte demandante no presente caso. Certo é que o descumprimento de 

contrato isoladamente considerado, conforme entendimento reiterado 

pelas Turmas Recursais, não é suficiente para acolher a pretensão da 

parte consumidora ao pagamento de dano moral, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da parte ré potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa a honra. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) A interrupção 

do fornecimento de energia em data anterior ao vencimento da fatura, sem 

dúvidas enseja ato de total ilegalidade, abusividade e irresponsabilidade da 

requerida, não eximindo sua responsabilidade pelo dano causado ao 

autor. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, considerando que o autor permaneceu sem 

energia elétrica, prejudicando seu trabalho odontológico, gerando risco a 

seu paciente que estava em cirurgia no momento da suspensão, o reflexo 

que a suposta inadimplência pode causar a imagem do autor como 

profissional, bem como os protocolos que demonstram as tentativas de 

solução administrativa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Por todo 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010336-68.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROSSI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010336-68.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JONAS ROSSI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por JONAS ROSSI DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – MT. A parte reclamante 

objetiva, entre outros pedidos, a condenação da concessionária ré pelos 

danos imateriais suportados em razão da suspensão indevida dos 

serviços de energia elétrica de sua unidade consumidora. Em 

contestação, a parte demandada suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva, alega a regularidade da prestação de seus serviços, ausência do 

dever de indenizar, sob alegação de que a fatura foi paga em atraso. 

Defende ainda, a inexistência de provas nos autos que evidenciam os 

fatos articulados na inicial. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos 

insertos na inicial. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva apontada em peça de defesa, haja vista que a 

reclamação se refere a prestação dos serviços da requerida, portanto, 

sendo esta parte legitima para figurar no polo passivo. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou questões 

prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento 

imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, 

na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. Estão, portanto, 

presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o 

e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do 
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artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia tenho que razão 

assiste a parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, não vislumbro qualquer elemento de prova que 

afaste a sua responsabilidade reparatória decorrente das arbitrariedades 

perpetradas na prestação de seus serviços no presente caso, não se 

desincumbindo de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC. Bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa, e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Outrossim, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Afirma a requerida em defesa - id. 5370433 

-, que o autor somente efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 

08/08/2016, na data de 19/08/2016, sendo portanto responsabilidade do 

autor os danos experimentados. Contudo, verifica-se pelos documentos 

anexados, bem como declaração do Sr. Sinedi dos Santos, que a 

suspensão da energia ocorreu na data de 05/08/2016, ou seja 03 dias 

ANTES do vencimento da fatura alegada pela requerida com pagamento 

em atraso. Ademais conforme histórico anexado pela requerida no id. 

5370444, a fatura de competência anterior já havia sido paga na data de 

18/07/2016, portanto não estava aberta na data do corte, não tendo a 

requerida demonstrado a legalidade da suspensão de energia elétrica. Não 

há dúvidas que a conduta praticada pela parte ré se mostra 

desproporcional e abusiva, notadamente, pela suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica , bem essencial, da unidade consumidora 

da parte autora, sem qualquer notificação prévia, mormente, sem qualquer 

inadimplemento, ocasionando assim, sentimentos de desconforto, 

impotência, e frustrações diante da falha e abusividade na prestação de 

serviços apresentada, sentimentos estes que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão à sua dignidade. A 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Ao 

lado disso, a empresa concessionária de serviço público, nos termos 

artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos 

danos causados na prestação de seus serviços, imperioso, portanto o 

reconhecimento do seu dever de indenizar os prejuízos suportados pela 

parte demandante no presente caso. Certo é que o descumprimento de 

contrato isoladamente considerado, conforme entendimento reiterado 

pelas Turmas Recursais, não é suficiente para acolher a pretensão da 

parte consumidora ao pagamento de dano moral, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da parte ré potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa a honra. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) A interrupção 

do fornecimento de energia em data anterior ao vencimento da fatura, sem 

dúvidas enseja ato de total ilegalidade, abusividade e irresponsabilidade da 

requerida, não eximindo sua responsabilidade pelo dano causado ao 

autor. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, considerando que o autor permaneceu sem 

energia elétrica, prejudicando seu trabalho odontológico, gerando risco a 

seu paciente que estava em cirurgia no momento da suspensão, o reflexo 

que a suposta inadimplência pode causar a imagem do autor como 

profissional, bem como os protocolos que demonstram as tentativas de 

solução administrativa, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Por todo 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000188-49.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA COSTA MARQUES MIRANDA TORRECILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000188-49.2018.8.11.0038 REQUERENTE: IZABELLA COSTA 

MARQUES MIRANDA TORRECILHA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

proposta por IZABELLA COSTA MARQUES MIRANDA TORRECILHA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No tocante à 

preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão da 

necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida visto 

que não há a necessidade de realização da perícia, conforme alegado 

pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Restou incontroverso nos 

autos que a empresa requerida incorporou ao seu patrimônio a rede 

elétrica em questão. Do contrato, extrai-se que a instalação da rede em 

comento foi custeada pela parte autora e não pela empresa requerida. 

Portanto, a empresa ré não colaborou com qualquer contrapartida 

financeira para sua edificação. Apesar disso, certo é que, ocorreu sua 

incorporação ao patrimônio da concessionária sem qualquer ônus quanto 

à implantação da infraestrutura. Importante ressaltar que, como não é 

dado ao particular administrar, manter e disponibilizar serviços de energia 

elétrica, a legislação prevê a incorporação dos equipamentos ao 

patrimônio da concessionária de energia. Portanto resta impossível o 

reconhecimento do pedido de desativação do serviço realizado pela 

requerida na rede da autora. Com efeito, a exigência de contrapartida 

financeira do consumidor, nas situações onde há a transferência da rede 

à empresa de energia elétrica que, por seu torno, explora a atividade no 

intuito de obter lucro com a prestação do serviço, é desproporcional e 

abusiva, assistindo aos participantes o direito de reembolso dos valores 

despendidos, porquanto resulta em comportamento incompatível com o 

sistema de defesa do consumidor e normas específicas. Neste sentido: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPLANTAÇÃO DE REDE. PROGRAMA "LUZ DA TERRA". Legitimidade 

passiva da concessionária. Ação visando à indenização decorrente de 

incorporação de rede, com financiamento obtido pelo usuário, ao 

patrimônio da concessionária. Prescrição. Não ocorrência. Inexistindo 

comprovação do termo inicial, não há como se aferir o decurso do prazo 

(CPC, art. 333, II). Configura enriquecimento ilícito a incorporação de rede 

elétrica instalada às expensas do usuário, ainda que a lei que 

universalizou os serviços de energia elétrica seja posterior ao programa, 

pois não se trata de doação. Previsão de ressarcimento pelo disposto no 

artigo 9º do Decreto estadual nº 41.187/1996 que instituiu o programa. 

Correção monetária devida. Incidência a contar do desembolso de cada 

parcela. Honorários advocatícios fixados em 15%do valor da condenação. 

Redução. Descabimento. Percentual que remunera com dignidade o 

trabalho do patrono do autor. Recurso Desprovido.Confiram-se os 

seguintes julgados, no sentido de que o acolhimento da pretensão autoral 

não constitui violação ao que restou decidido pelo C. STJ, no julgamento 

dos Recursos Especiais nºs 1.243.646/RS e 1.418194/SP:“Ação de 

indenização Eletrificação rural Sentença de improcedência Acórdão que 

deu provimento à apelação do autor Interposição de recurso especial 

Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015; art. 

543-C, § 7º. Voto nº 16548. Apelação n° 0000838-18.2013.8.26.0444. 

(Comarca: Pilar do Sul. Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços Ltda. 

Apelada: Neide Alves de Carvalho Rodrigues. Juíza prolatora da sentença: 

Karina Jemengovac Perez). Embora, à época da celebração da avença, 

pudesse ser lícita a implementação da eletrificação rural por meio de 

recursos dos próprios moradores, até mesmo através de financiamento, 

tendo a ré incorporado ao seu patrimônio a rede elétrica instalada, deve 

pagar pelo valor agregado a seus bens. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR 

AO ATIVO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REDE COM DERIVAÇÕES PARA 

ATENDIMENTO DE OUTROS CONSUMIDORES – DIREITO À INDENIZAÇÃO – 

VALOR CONDENATÓRIO – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ANEEL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incorporação das redes 

particulares ao ativo da concessionária do serviço público de distribuição 

de energia elétrica é impositiva e enseja a indenização dos respectivos 

proprietários quando tais contam com derivações para atendimento de 

outros consumidores. Inteligência da Resolução nº 229/2006 da ANEEL. 2. 

O valor condenatório norteia-se com base nos critérios estabelecidos pela 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com cada caso 

concreto, aferindo-se o encargo de responsabilidade da concessionária e 

a idade das instalações elétricas, dentre outros parâmetros. Inteligência 

dos princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa, e 

da Resolução nº 229/2006 da ANEEL” (TJ/MT, Ap. 52092/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/08/2014, Data da publicação no DJE 03/09/2014) “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Ação de cobrança Prestação de serviços Construção de rede 

elétrica em imóvel rural por particular, às suas expensas Demanda de 

pessoa física contra concessionária que incorporou a rede elétrica, sem 

indenizar o proprietário Indenização por danos materiais Admissibilidade 

Despesas com a construção da rede que devem ser suportadas por quem 

a incorpora e dela se beneficia, sob pena de enriquecimento ilícito Valor 

apurado regularmente por perícia técnica oficial, e dentro das 

especificações do art. 9º da Res. 229/06 da ANEEL Recurso improvido.” 

(TJ/SP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão nº 

0005802-48.2011.8.26.0404, Relator Des. Carlos Nunes, J. 26.01.2016) 

Alega a autora que a requerida retirou de sua propriedade postes de 

madeira, os quais foram substituídos, contudo, não faz prova de suas 

alegações, tampouco comprova os valores gastos com a construção da 

rede particular, não anexa nenhum recibo, nota, relatório de danos, 

testemunhas, ou qualquer documento capaz de liquidar os danos sofridos. 

Caio Mário da Silva Pereira, com sua costumeira percuciência, sobre o 

tema, acrescenta que: “São as perdas e danos, portanto, o equivalente do 

prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o devedor faltado, total ou 

parcialmente, ou de maneira absoluta ou relativa, ao cumprimento do 

obrigado. Hão de expressar-se em uma soma de dinheiro, porque este é o 

denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se estima o 

desequilíbrio sofrido pelo lesado. A este prejuízo, correspondente à perda 

de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado, costuma-se 

designar como dano matemático ou dano concreto”. (PEREIRA, Caio Mário 

da Silva. Instituições de Direito Civil ? Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 

19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 214). Ademais, diante da suposta 

ocorrência de um dano material, aquele que o alegou deve objetivamente 

demonstrar e provar a sua extensão, ou seja, deve trazer aos autos 

documentos que atestem o efetivo dano, a sua extensão e o seu quantum, 

o que foi feito devidamente observado no presente caso. Nesse sentir, 

tenho que a parte autora não faz jus a restituição pretendida, tendo em 

vista que não trouxe elemento de prova apto a comprovar os danos 

materiais suportados. Portanto INDEFIRO o pedido de danos materiais. Ao 

lado disso, no que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer 

indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da 

parte autora. Ainda, em não se tratando de dano moral “in re ipsa” 

necessário que haja comprovação pela parte requerente dos efetivos 

danos morais sofridos, o que não logrou a autora fazer. Dessa forma, a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma processual 

civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da prova, distribui 

também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça 

critérios destinados a apontar quem suportará as consequências 

desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse 

sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do ônus da prova 

pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non 

probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil 

interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 

Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao 
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mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa 

também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula 

a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual 

inércia, respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000188-49.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA COSTA MARQUES MIRANDA TORRECILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000188-49.2018.8.11.0038 REQUERENTE: IZABELLA COSTA 

MARQUES MIRANDA TORRECILHA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

proposta por IZABELLA COSTA MARQUES MIRANDA TORRECILHA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No tocante à 

preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão da 

necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida visto 

que não há a necessidade de realização da perícia, conforme alegado 

pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Restou incontroverso nos 

autos que a empresa requerida incorporou ao seu patrimônio a rede 

elétrica em questão. Do contrato, extrai-se que a instalação da rede em 

comento foi custeada pela parte autora e não pela empresa requerida. 

Portanto, a empresa ré não colaborou com qualquer contrapartida 

financeira para sua edificação. Apesar disso, certo é que, ocorreu sua 

incorporação ao patrimônio da concessionária sem qualquer ônus quanto 

à implantação da infraestrutura. Importante ressaltar que, como não é 

dado ao particular administrar, manter e disponibilizar serviços de energia 

elétrica, a legislação prevê a incorporação dos equipamentos ao 

patrimônio da concessionária de energia. Portanto resta impossível o 

reconhecimento do pedido de desativação do serviço realizado pela 

requerida na rede da autora. Com efeito, a exigência de contrapartida 

financeira do consumidor, nas situações onde há a transferência da rede 

à empresa de energia elétrica que, por seu torno, explora a atividade no 

intuito de obter lucro com a prestação do serviço, é desproporcional e 

abusiva, assistindo aos participantes o direito de reembolso dos valores 

despendidos, porquanto resulta em comportamento incompatível com o 

sistema de defesa do consumidor e normas específicas. Neste sentido: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPLANTAÇÃO DE REDE. PROGRAMA "LUZ DA TERRA". Legitimidade 

passiva da concessionária. Ação visando à indenização decorrente de 

incorporação de rede, com financiamento obtido pelo usuário, ao 

patrimônio da concessionária. Prescrição. Não ocorrência. Inexistindo 

comprovação do termo inicial, não há como se aferir o decurso do prazo 

(CPC, art. 333, II). Configura enriquecimento ilícito a incorporação de rede 

elétrica instalada às expensas do usuário, ainda que a lei que 

universalizou os serviços de energia elétrica seja posterior ao programa, 

pois não se trata de doação. Previsão de ressarcimento pelo disposto no 

artigo 9º do Decreto estadual nº 41.187/1996 que instituiu o programa. 

Correção monetária devida. Incidência a contar do desembolso de cada 

parcela. Honorários advocatícios fixados em 15%do valor da condenação. 

Redução. Descabimento. Percentual que remunera com dignidade o 

trabalho do patrono do autor. Recurso Desprovido.Confiram-se os 

seguintes julgados, no sentido de que o acolhimento da pretensão autoral 

não constitui violação ao que restou decidido pelo C. STJ, no julgamento 

dos Recursos Especiais nºs 1.243.646/RS e 1.418194/SP:“Ação de 

indenização Eletrificação rural Sentença de improcedência Acórdão que 

deu provimento à apelação do autor Interposição de recurso especial 

Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015; art. 

543-C, § 7º. Voto nº 16548. Apelação n° 0000838-18.2013.8.26.0444. 

(Comarca: Pilar do Sul. Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços Ltda. 

Apelada: Neide Alves de Carvalho Rodrigues. Juíza prolatora da sentença: 

Karina Jemengovac Perez). Embora, à época da celebração da avença, 

pudesse ser lícita a implementação da eletrificação rural por meio de 

recursos dos próprios moradores, até mesmo através de financiamento, 

tendo a ré incorporado ao seu patrimônio a rede elétrica instalada, deve 

pagar pelo valor agregado a seus bens. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR 

AO ATIVO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REDE COM DERIVAÇÕES PARA 

ATENDIMENTO DE OUTROS CONSUMIDORES – DIREITO À INDENIZAÇÃO – 

VALOR CONDENATÓRIO – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ANEEL – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incorporação das redes 

particulares ao ativo da concessionária do serviço público de distribuição 

de energia elétrica é impositiva e enseja a indenização dos respectivos 

proprietários quando tais contam com derivações para atendimento de 

outros consumidores. Inteligência da Resolução nº 229/2006 da ANEEL. 2. 

O valor condenatório norteia-se com base nos critérios estabelecidos pela 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com cada caso 

concreto, aferindo-se o encargo de responsabilidade da concessionária e 

a idade das instalações elétricas, dentre outros parâmetros. Inteligência 

dos princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa, e 

da Resolução nº 229/2006 da ANEEL” (TJ/MT, Ap. 52092/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/08/2014, Data da publicação no DJE 03/09/2014) “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Ação de cobrança Prestação de serviços Construção de rede 

elétrica em imóvel rural por particular, às suas expensas Demanda de 

pessoa física contra concessionária que incorporou a rede elétrica, sem 

indenizar o proprietário Indenização por danos materiais Admissibilidade 

Despesas com a construção da rede que devem ser suportadas por quem 

a incorpora e dela se beneficia, sob pena de enriquecimento ilícito Valor 

apurado regularmente por perícia técnica oficial, e dentro das 

especificações do art. 9º da Res. 229/06 da ANEEL Recurso improvido.” 

(TJ/SP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão nº 

0005802-48.2011.8.26.0404, Relator Des. Carlos Nunes, J. 26.01.2016) 

Alega a autora que a requerida retirou de sua propriedade postes de 

madeira, os quais foram substituídos, contudo, não faz prova de suas 

alegações, tampouco comprova os valores gastos com a construção da 

rede particular, não anexa nenhum recibo, nota, relatório de danos, 

testemunhas, ou qualquer documento capaz de liquidar os danos sofridos. 

Caio Mário da Silva Pereira, com sua costumeira percuciência, sobre o 

tema, acrescenta que: “São as perdas e danos, portanto, o equivalente do 
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prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o devedor faltado, total ou 

parcialmente, ou de maneira absoluta ou relativa, ao cumprimento do 

obrigado. Hão de expressar-se em uma soma de dinheiro, porque este é o 

denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se estima o 

desequilíbrio sofrido pelo lesado. A este prejuízo, correspondente à perda 

de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado, costuma-se 

designar como dano matemático ou dano concreto”. (PEREIRA, Caio Mário 

da Silva. Instituições de Direito Civil ? Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 

19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 214). Ademais, diante da suposta 

ocorrência de um dano material, aquele que o alegou deve objetivamente 

demonstrar e provar a sua extensão, ou seja, deve trazer aos autos 

documentos que atestem o efetivo dano, a sua extensão e o seu quantum, 

o que foi feito devidamente observado no presente caso. Nesse sentir, 

tenho que a parte autora não faz jus a restituição pretendida, tendo em 

vista que não trouxe elemento de prova apto a comprovar os danos 

materiais suportados. Portanto INDEFIRO o pedido de danos materiais. Ao 

lado disso, no que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer 

indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da 

parte autora. Ainda, em não se tratando de dano moral “in re ipsa” 

necessário que haja comprovação pela parte requerente dos efetivos 

danos morais sofridos, o que não logrou a autora fazer. Dessa forma, a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma processual 

civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da prova, distribui 

também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça 

critérios destinados a apontar quem suportará as consequências 

desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse 

sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do ônus da prova 

pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non 

probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil 

interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 

Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao 

mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa 

também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula 

a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual 

inércia, respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-97.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000394-97.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDMAR PEREIRA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDMAR 

PEREIRA DE ASSUNCAO em desfavor de EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A requerida foi devidamente citada para comparecer à 

audiência de conciliação designada, bem como apresentar contestação, 

contudo, não compareceu à audiência tampouco apresentou defesa. De 

início, cabe frisar que a revelia não importa necessariamente em 

procedência do pedido, porque, em razão de outras circunstâncias 

constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No 

mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá 

surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que 

foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê 

o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco 

contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, diante da não contestação das razões de mérito. Com 

efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na 

forma do artigo 20 da Lei 9.099/95, o qual faz presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, acarretando, por 

conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na petição inicial. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte autora na data de 

13/10/2017 se dirigiu até um dos pontos da venda da empresa Requerida e 

solicitou uma passagem para o dia 17/10/2017 com destino à Brasília-DF 

pagando pelo bilhete a quantia de R$ 309,95 (trezentos e nove reais e 

noventa e cinco centavos). Na noite anterior a viagem se dirigiu ao 

Restaurante Cacho (entroncamento da MT 175 com a BR 174), local de 

coleta. Sendo que por volta 5h30m. o ônibus encostou na plataforma tendo 

apresentado o bilhete ao motorista. Contudo, este não o deixou embarcar 

sob o argumento que o bilhete continha erros, vez que constava como 

data de viagem o dia 13/10/17, não conseguindo resolver o ocorrido já que 

o guichê da requerida somente abriria as 8h00min. Aduz que o funcionário 

do guichê informou que o bilhete estava correto e que o motorista agiu 

com desacerto. Não obstante, disse que não era possível devolver o valor 

pago pela passagem muito menos remarcar a viagem para outra data sem 

custo para o consumidor, não tendo alternativa senão aguardar até as 

12h15m e embarcar num ônibus de outra empresa de volta para 

Araputanga – MT, gastando mais R$ 15,91 (quinze reais e noventa e um 

centavos). Diante de todos os transtornos vivenciados, bem como, pela 

tentativa frustrada em resolver o problema junto aos funcionários da 

requerida, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do bilhete, bem como que 

estava no local da coleta (Restaurante Cacho), na data da viagem, 

contudo, foi impedido de embarcar. Vislumbro que a atitude da parte 

demandada foi descabida, como dito, não observou as exigências de 

praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. No que se refere aos danos materiais, para que 
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haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

no valor de R$ 325,86 (trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), quantia que deve ser restituída. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. No tocante aos danos morais, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. FALTA 

INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO DO 

VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por vícios relativos à prestação dos 

serviços. Para a configuração do dever de indenizar em sede de dano 

moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, pois o 

desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e insucesso de 

solucionar o problema têm a extensão suficiente para configurar o dano 

moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o valor da indenização 

com observância dos critérios da razoabilidade de da proporcionalidade. 

(RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). Verifica-se que o autor se 

dirigiu com grande antecedência ao local de coleta, estando no local no 

horário do embarque o qual lhe foi recusado sem qualquer justificativa, 

tendo que aguardar mais 05 horas para então retornar para sua urbe, sem 

conseguir chegar a seu destino, demonstrado o descaso com o 

consumidor. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, 

mas, no contexto retratado nos autos, a postura da Ré potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora, gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto 

de compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X 

da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. Adota-se, no caso, 

a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se 

faça destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua 

responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma das 

excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora. 

Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora adquiriu e pagou pela passagem, sendo-lhe negado embarque, 

permanecendo sem assistência ou qualquer atenção, se deslocando até o 

local de coleta, permanecendo horas na estrada, sem conseguir chegar a 

seu destino. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos 

sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na forma do artigo 20 da 

Lei 9.099/95; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-97.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000394-97.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDMAR PEREIRA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDMAR 

PEREIRA DE ASSUNCAO em desfavor de EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A requerida foi devidamente citada para comparecer à 

audiência de conciliação designada, bem como apresentar contestação, 

contudo, não compareceu à audiência tampouco apresentou defesa. De 

início, cabe frisar que a revelia não importa necessariamente em 

procedência do pedido, porque, em razão de outras circunstâncias 

constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No 

mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá 
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surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que 

foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê 

o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco 

contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, diante da não contestação das razões de mérito. Com 

efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na 

forma do artigo 20 da Lei 9.099/95, o qual faz presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, acarretando, por 

conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na petição inicial. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte autora na data de 

13/10/2017 se dirigiu até um dos pontos da venda da empresa Requerida e 

solicitou uma passagem para o dia 17/10/2017 com destino à Brasília-DF 

pagando pelo bilhete a quantia de R$ 309,95 (trezentos e nove reais e 

noventa e cinco centavos). Na noite anterior a viagem se dirigiu ao 

Restaurante Cacho (entroncamento da MT 175 com a BR 174), local de 

coleta. Sendo que por volta 5h30m. o ônibus encostou na plataforma tendo 

apresentado o bilhete ao motorista. Contudo, este não o deixou embarcar 

sob o argumento que o bilhete continha erros, vez que constava como 

data de viagem o dia 13/10/17, não conseguindo resolver o ocorrido já que 

o guichê da requerida somente abriria as 8h00min. Aduz que o funcionário 

do guichê informou que o bilhete estava correto e que o motorista agiu 

com desacerto. Não obstante, disse que não era possível devolver o valor 

pago pela passagem muito menos remarcar a viagem para outra data sem 

custo para o consumidor, não tendo alternativa senão aguardar até as 

12h15m e embarcar num ônibus de outra empresa de volta para 

Araputanga – MT, gastando mais R$ 15,91 (quinze reais e noventa e um 

centavos). Diante de todos os transtornos vivenciados, bem como, pela 

tentativa frustrada em resolver o problema junto aos funcionários da 

requerida, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do bilhete, bem como que 

estava no local da coleta (Restaurante Cacho), na data da viagem, 

contudo, foi impedido de embarcar. Vislumbro que a atitude da parte 

demandada foi descabida, como dito, não observou as exigências de 

praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. No que se refere aos danos materiais, para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

no valor de R$ 325,86 (trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), quantia que deve ser restituída. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. No tocante aos danos morais, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. FALTA 

INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO DO 

VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por vícios relativos à prestação dos 

serviços. Para a configuração do dever de indenizar em sede de dano 

moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, pois o 

desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e insucesso de 

solucionar o problema têm a extensão suficiente para configurar o dano 

moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o valor da indenização 

com observância dos critérios da razoabilidade de da proporcionalidade. 

(RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). Verifica-se que o autor se 

dirigiu com grande antecedência ao local de coleta, estando no local no 

horário do embarque o qual lhe foi recusado sem qualquer justificativa, 

tendo que aguardar mais 05 horas para então retornar para sua urbe, sem 

conseguir chegar a seu destino, demonstrado o descaso com o 

consumidor. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, 

mas, no contexto retratado nos autos, a postura da Ré potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora, gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto 

de compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X 

da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. Adota-se, no caso, 

a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se 

faça destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua 

responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma das 

excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora. 

Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando sentimento de 

frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços 

caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora adquiriu e pagou pela passagem, sendo-lhe negado embarque, 

permanecendo sem assistência ou qualquer atenção, se deslocando até o 

local de coleta, permanecendo horas na estrada, sem conseguir chegar a 

seu destino. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos 

sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na forma do artigo 20 da 

Lei 9.099/95; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 
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desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-86.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE ARAUJO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-86.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE DE ARAUJO GOLONI 

REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por ALICE DE ARAUJO GOLONI em desfavor de EDIT 

BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA – ME. É o necessário. Decido. A 

requerida fora condenada ao pagamento de indenização em favor da 

Promovente (id. 6156630). Fora realizado bloqueio via BACEN (id. 9196700 

e 14182952), sendo ainda expedido alvará judicial 14637362. Desta feita, 

as parte foram intimadas para informar se possuíam valores 

remanescentes, deixando o prazo transcorre in albis (id. 15815097). 

Desta feita, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do 

feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento 

do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto com resolução do 

mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei 

n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 

925. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-86.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE ARAUJO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-86.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE DE ARAUJO GOLONI 

REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por ALICE DE ARAUJO GOLONI em desfavor de EDIT 

BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA – ME. É o necessário. Decido. A 

requerida fora condenada ao pagamento de indenização em favor da 

Promovente (id. 6156630). Fora realizado bloqueio via BACEN (id. 9196700 

e 14182952), sendo ainda expedido alvará judicial 14637362. Desta feita, 

as parte foram intimadas para informar se possuíam valores 

remanescentes, deixando o prazo transcorre in albis (id. 15815097). 

Desta feita, o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do 

feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é executada. O 

fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento 

do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto com resolução do 

mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – art. 53 da Lei 

n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 

925. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000060-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE MARIA PEREIRA 

BARROS REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO C/ 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA 

proposta por JOSE MARIA PEREIRA BARROS em desfavor SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 
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artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. A parte autora alega como fato constitutivo de seu 

direito a falha na prestação de serviços da seguradora ré, sendo que 

possui seguro do veículo junto à reclamada, e em viagem realizada por 

seu filho, incluso nas regras da apólice contratado, percebeu que o farol 

esquerdo do veículo estava quebrado, momento que contatou a reclamada 

e acionou o seguro, porém, foi negada a cobertura e serviço sob a 

alegação de que o furo estava perfeito e teria sido realizado por alguém. 

Aduz estar coberto o conserto e que diante da negativa e necessidade de 

utilizar o veículo para trabalhar, por conta própria, pagou o conserto, 

utilizando o menor orçamento, valor que ora objetiva ressarcimento, assim 

como sofreu danos imateriais em decorrência de falha na prestação do 

serviço e busca compensação. Em defesa a requerida aduz que o dano 

apresentado se trata de uma ruptura em circunferência praticamente 

perfeita, sendo descartada a hipótese de dano por acidente/incidente, mas 

sim, por ação pontual e voluntária no farol com o auxílio de alguma 

ferramenta/instrumento. Por fim, defende a ausência do dever de indenizar 

em razão da inexistência de conduta ilícita praticada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. A controvérsia cinge-se na 

responsabilidade da parte ré em promover a cobertura securitária do farol 

esquerdo do veículo pertencente ao autor e segurado pela requerida. Em 

que pese o esforço argumentativo da seguradora requerida, analisando 

detidamente os fatos alegados tanto pela parte autora, como também pela 

defesa, em cotejo com os documentos colacionados aos autos, verifico 

não existirem meios comprobatórios que tornem suas alegações 

consistentes, mormente, ausência da alegada vistoria realizada no veículo, 

para justificar a recusa em proceder com suas obrigações contratuais 

oriunda da apólice, restando evidenciada a falha e abusividade na 

prestação de seus serviços. In casu, tenho que a seguradora não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos no artigo 373, inciso II, do 

CPC, bem como do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois, não produziu 

qualquer prova da ocorrência de danos incompatíveis com o sinistro em 

questão. Ademais, incontroverso que a seguradora recebeu o pagamento 

do prêmio pontualmente e o sinistro ocorreu dentre do período de vigência 

da cobertura securitária, razão pela qual a negativa de pagamento do 

conserto enseja de per si o enriquecimento ilícito da seguradora ré. 

Destarte, não há como desonerar a seguradora de realizar o pagamento 

do conserto do farol, item coberto pela apólice, referente ao contrato de 

seguro veicular celebrado entre as partes. Cumpre mencionar, que o 

contrato de seguro é notadamente de adesão e se submete ao Código de 

Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de 

maneira favorável ao aderente/consumidor, pautado na boa-fé, na 

equidade das relações econômicas e no finalismo contratual. Assim, 

vislumbro a obrigação da seguradora ré em relação ao pagamento dos 

prejuízos de ordem material sofridos pela segurada devidamente 

comprovados nos autos. Desta feita, para que haja a condenação da 

parte requerida, é indispensável que a parte autora comprove 

efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano material de 

fundamental importância na ação indenizatória. Nesse sentir, conforme se 

depreende do documento anexado ao id. 5853754, tenho que a parte 

autora faz jus a reparação a título de danos materiais dos valores gastos 

com o reparo de seu veículo, em razão do acidente, perfazendo um total 

de R$ 8.430,00 (oito mil, quatrocentos e trinta reais). Quanto ao pedido de 

dano moral, entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida se nega injustificadamente a cumprir o contrato de seguro 

realizado entre as partes, mesmo estando o autor adimplente, enseja 

transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança 

busca proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo 

contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo 

que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, 

assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 

condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora necessitou 

desembolsar valor do conserto do farol, mesmo tal item constando como 

coberto pela apólice. O reclamante tentou resolver junto a requerida, 

conforme alegado em contestação, aguardando todo desenrolar do 

processo administrativo, contudo, teve a negativa de conserto de item 

coberto pela apólice. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora, a título de danos 

materiais, a importância de R$ 8.430,00 (oito mil, quatrocentos e trinta 

reais), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a 

partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex 

re - CC/02, art. 397, caput. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 
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interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000060-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE MARIA PEREIRA 

BARROS REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO C/ 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA 

proposta por JOSE MARIA PEREIRA BARROS em desfavor SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. A parte autora alega como fato constitutivo de seu 

direito a falha na prestação de serviços da seguradora ré, sendo que 

possui seguro do veículo junto à reclamada, e em viagem realizada por 

seu filho, incluso nas regras da apólice contratado, percebeu que o farol 

esquerdo do veículo estava quebrado, momento que contatou a reclamada 

e acionou o seguro, porém, foi negada a cobertura e serviço sob a 

alegação de que o furo estava perfeito e teria sido realizado por alguém. 

Aduz estar coberto o conserto e que diante da negativa e necessidade de 

utilizar o veículo para trabalhar, por conta própria, pagou o conserto, 

utilizando o menor orçamento, valor que ora objetiva ressarcimento, assim 

como sofreu danos imateriais em decorrência de falha na prestação do 

serviço e busca compensação. Em defesa a requerida aduz que o dano 

apresentado se trata de uma ruptura em circunferência praticamente 

perfeita, sendo descartada a hipótese de dano por acidente/incidente, mas 

sim, por ação pontual e voluntária no farol com o auxílio de alguma 

ferramenta/instrumento. Por fim, defende a ausência do dever de indenizar 

em razão da inexistência de conduta ilícita praticada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. A controvérsia cinge-se na 

responsabilidade da parte ré em promover a cobertura securitária do farol 

esquerdo do veículo pertencente ao autor e segurado pela requerida. Em 

que pese o esforço argumentativo da seguradora requerida, analisando 

detidamente os fatos alegados tanto pela parte autora, como também pela 

defesa, em cotejo com os documentos colacionados aos autos, verifico 

não existirem meios comprobatórios que tornem suas alegações 

consistentes, mormente, ausência da alegada vistoria realizada no veículo, 

para justificar a recusa em proceder com suas obrigações contratuais 

oriunda da apólice, restando evidenciada a falha e abusividade na 

prestação de seus serviços. In casu, tenho que a seguradora não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos no artigo 373, inciso II, do 

CPC, bem como do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois, não produziu 

qualquer prova da ocorrência de danos incompatíveis com o sinistro em 

questão. Ademais, incontroverso que a seguradora recebeu o pagamento 

do prêmio pontualmente e o sinistro ocorreu dentre do período de vigência 

da cobertura securitária, razão pela qual a negativa de pagamento do 

conserto enseja de per si o enriquecimento ilícito da seguradora ré. 

Destarte, não há como desonerar a seguradora de realizar o pagamento 

do conserto do farol, item coberto pela apólice, referente ao contrato de 

seguro veicular celebrado entre as partes. Cumpre mencionar, que o 

contrato de seguro é notadamente de adesão e se submete ao Código de 

Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de 

maneira favorável ao aderente/consumidor, pautado na boa-fé, na 

equidade das relações econômicas e no finalismo contratual. Assim, 

vislumbro a obrigação da seguradora ré em relação ao pagamento dos 

prejuízos de ordem material sofridos pela segurada devidamente 

comprovados nos autos. Desta feita, para que haja a condenação da 

parte requerida, é indispensável que a parte autora comprove 

efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano material de 

fundamental importância na ação indenizatória. Nesse sentir, conforme se 

depreende do documento anexado ao id. 5853754, tenho que a parte 

autora faz jus a reparação a título de danos materiais dos valores gastos 

com o reparo de seu veículo, em razão do acidente, perfazendo um total 

de R$ 8.430,00 (oito mil, quatrocentos e trinta reais). Quanto ao pedido de 

dano moral, entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida se nega injustificadamente a cumprir o contrato de seguro 

realizado entre as partes, mesmo estando o autor adimplente, enseja 

transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança 

busca proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo 

contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo 

que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, 

assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se 

orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização 

de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as 
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condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora necessitou 

desembolsar valor do conserto do farol, mesmo tal item constando como 

coberto pela apólice. O reclamante tentou resolver junto a requerida, 

conforme alegado em contestação, aguardando todo desenrolar do 

processo administrativo, contudo, teve a negativa de conserto de item 

coberto pela apólice. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora, a título de danos 

materiais, a importância de R$ 8.430,00 (oito mil, quatrocentos e trinta 

reais), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a 

partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex 

re - CC/02, art. 397, caput. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000229-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VALDISON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por VALDISON RODRIGUES DA SILVA em face de CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

requerida foi devidamente citada para comparecer à audiência de 

conciliação designada, bem como apresentar contestação, contudo, não 

compareceu à audiência, apresentando defesa intempestivamente. De 

início, cabe frisar que a revelia não importa necessariamente em 

procedência do pedido, porque, em razão de outras circunstâncias 

constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No 

mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá 

surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que 

foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê 

o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e 

intimada, conforme id. 10991409, não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco contestou o pedido tempestivamente, razão pela 

qual se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não 

contestação das razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, 

DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na forma do artigo 20 da Lei 

9.099/95, o qual faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Passo a análise do 

mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte 

autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do 

artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão 

assiste à parte autora. A parte reclamante alega ter adquirido, na data de 

05/02/2017, um Smartphone Moto G4 pelo valor de R$ 732,00 (setecentos 

e trinta e dois reais) e com prazo para entrega em 22/02/2017. Aduz que, 

passado mais de um mês da compra, ante ausência de entrega e solução 

nos contatos realizados junto a requerida, anexando protocolos, solicitou 

o cancelamento da compra e a devolução do valor pago via boleto 

bancário, tendo a requerida concordado em devolver o valor até 

29/03/2017, na conta bancaria informada pelo consumidor, contudo não 

cumpriu o prometido. O autor afirma ter se dirigido ao PROCON local, 

ocasião que o atendente entrou em contato com a requerida, confirmando 

os dados bancários do autor, informando que em 72 horas o reembolso 

ocorreria (04/04/2017). Contudo, não foi cumprido, retornando o autor ao 

PROCON, efetuando reclamação registrada sob o processo nº. 

51.022.001.17-0000201, tendo ocorrido audiência na data de 30/06/17 ás 
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09h00min, na presença do conciliador Roozevelt Inácio Mamedes Junior, 

onde ficou acordado entre as partes que a empresa requerida faria o 

reembolso dos valores de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), 

referente à compra já cancelada, acrescido de correção monetária (índice 

INPC) no valor de R$7,79 (sete reais e setenta e nove centavos), 

totalizando, portanto, o valor de R$739,79 (setecentos e trinta e nove reais 

e setenta e nove centavos), que deveria ser depositados em até 15 dias 

úteis (até 26/07/17), a contar da audiência na conta bancária do autor. 

Contudo, a requerida novamente descumpriu o acordo realizado com o 

autor, não efetuando a devolução dos valores pagos pelo autor. Razões 

pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da 

empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto, e apesar da pouca legibilidade do documento de pagamento, a 

própria requerida confirmou o recebimento dos valores no documento de 

id. 9445607, e ainda na promessa de devolução junto ao PROCON. 

Verifica-se que, o autor demonstrou por meio de inúmeros protocolos que 

primeiro tentou receber o produto adquirido, sendo que somente após o 

injustificado atraso, solicitou o cancelamento da compra e devolução dos 

valores, que lhe foram prometidos, e não cumpridos, nem mesmo após 

reclamação e audiência no PROCON. Vislumbro que a atitude da parte 

demandada foi descabida, como dito, não observou as exigências de 

praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência 

das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é 

firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 

42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto 

a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em 

definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que 

admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na 

conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de 

que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a 

má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

que pagou pelo produto com defeito o valor de R$ 732,00 (setecentos e 

trinta e dois reais), quantia que deve ser restituída na forma simples. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. inconfundível com um mero aborrecimento da vida 

cotidiana. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. 

FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO 

DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos à 

prestação dos serviços. Para a configuração do dever de indenizar em 

sede de dano moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, 

pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e 

insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o 

valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de da 

proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). O autor adquiriu e 

pagou pelo produto, contudo, permanece sem há mais de 1 ano, não tendo 

a requerida sequer cumprido o acordo de devolução de valores feito 

diante do PROCON, demonstrando seu descaso com o consumidor. Certo 

é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não é 

suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora adquiriu e pagou pelo produto, contudo, há mais de 01 ano 

permanece sem usufruir deste, bem como sem a devolução dos valores 

pagos. O reclamante ainda comprova a tentativa de solução administrativa, 

por meio de reclamação junto ao PROCON, não tendo a requerida cumprido 

o acordo realizado administrativamente. Desta feita, considerando as 

situações acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais 

deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor 

condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o 

enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - DECRETAR A REVELIA da requerida, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 732,00 

(setecentos e trinta e dois reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 
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interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000229-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VALDISON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por VALDISON RODRIGUES DA SILVA em face de CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

requerida foi devidamente citada para comparecer à audiência de 

conciliação designada, bem como apresentar contestação, contudo, não 

compareceu à audiência, apresentando defesa intempestivamente. De 

início, cabe frisar que a revelia não importa necessariamente em 

procedência do pedido, porque, em razão de outras circunstâncias 

constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No 

mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá 

surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que 

foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê 

o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e 

intimada, conforme id. 10991409, não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco contestou o pedido tempestivamente, razão pela 

qual se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não 

contestação das razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, 

DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na forma do artigo 20 da Lei 

9.099/95, o qual faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Passo a análise do 

mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte 

autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do 

artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão 

assiste à parte autora. A parte reclamante alega ter adquirido, na data de 

05/02/2017, um Smartphone Moto G4 pelo valor de R$ 732,00 (setecentos 

e trinta e dois reais) e com prazo para entrega em 22/02/2017. Aduz que, 

passado mais de um mês da compra, ante ausência de entrega e solução 

nos contatos realizados junto a requerida, anexando protocolos, solicitou 

o cancelamento da compra e a devolução do valor pago via boleto 

bancário, tendo a requerida concordado em devolver o valor até 

29/03/2017, na conta bancaria informada pelo consumidor, contudo não 

cumpriu o prometido. O autor afirma ter se dirigido ao PROCON local, 

ocasião que o atendente entrou em contato com a requerida, confirmando 

os dados bancários do autor, informando que em 72 horas o reembolso 

ocorreria (04/04/2017). Contudo, não foi cumprido, retornando o autor ao 

PROCON, efetuando reclamação registrada sob o processo nº. 

51.022.001.17-0000201, tendo ocorrido audiência na data de 30/06/17 ás 

09h00min, na presença do conciliador Roozevelt Inácio Mamedes Junior, 

onde ficou acordado entre as partes que a empresa requerida faria o 

reembolso dos valores de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), 

referente à compra já cancelada, acrescido de correção monetária (índice 

INPC) no valor de R$7,79 (sete reais e setenta e nove centavos), 

totalizando, portanto, o valor de R$739,79 (setecentos e trinta e nove reais 

e setenta e nove centavos), que deveria ser depositados em até 15 dias 

úteis (até 26/07/17), a contar da audiência na conta bancária do autor. 

Contudo, a requerida novamente descumpriu o acordo realizado com o 

autor, não efetuando a devolução dos valores pagos pelo autor. Razões 

pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da 

empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto, e apesar da pouca legibilidade do documento de pagamento, a 

própria requerida confirmou o recebimento dos valores no documento de 

id. 9445607, e ainda na promessa de devolução junto ao PROCON. 

Verifica-se que, o autor demonstrou por meio de inúmeros protocolos que 

primeiro tentou receber o produto adquirido, sendo que somente após o 

injustificado atraso, solicitou o cancelamento da compra e devolução dos 

valores, que lhe foram prometidos, e não cumpridos, nem mesmo após 

reclamação e audiência no PROCON. Vislumbro que a atitude da parte 

demandada foi descabida, como dito, não observou as exigências de 

praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 

8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, 

pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente 

caso é evidente. No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência 

das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é 

firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 

42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no 

REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto 

a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em 

definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que 

admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na 

conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de 

que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a 

má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 
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decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

que pagou pelo produto com defeito o valor de R$ 732,00 (setecentos e 

trinta e dois reais), quantia que deve ser restituída na forma simples. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. inconfundível com um mero aborrecimento da vida 

cotidiana. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA A PRAZO. 

FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA DEVOLUÇÃO 

DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos à 

prestação dos serviços. Para a configuração do dever de indenizar em 

sede de dano moral, não há necessidade que se comprove dor intensa, 

pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do produto e 

insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou o 

valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de da 

proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). O autor adquiriu e 

pagou pelo produto, contudo, permanece sem há mais de 1 ano, não tendo 

a requerida sequer cumprido o acordo de devolução de valores feito 

diante do PROCON, demonstrando seu descaso com o consumidor. Certo 

é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não é 

suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora adquiriu e pagou pelo produto, contudo, há mais de 01 ano 

permanece sem usufruir deste, bem como sem a devolução dos valores 

pagos. O reclamante ainda comprova a tentativa de solução administrativa, 

por meio de reclamação junto ao PROCON, não tendo a requerida cumprido 

o acordo realizado administrativamente. Desta feita, considerando as 

situações acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais 

deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor 

condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o 

enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - DECRETAR A REVELIA da requerida, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 732,00 

(setecentos e trinta e dois reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97045 Nr: 24-04.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildionor Lino de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O

 (...) Isso posto, uma vez que o(a) representante do Ministério Público 

ofertou denúncia escrita, DESIGNO a data de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para o dia 20 de março 

de 2019, às 17h30min, e, consequentemente, DETERMINO que:1. CITE o(s) 

denunciado(s) do conteúdo da peça de acusação, na forma dos arts. 66 e 

68 da Lei n. 9.099/95, e o CIENTIFIQUE da data fixada para a audiência e 

do seu dever de trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento 

para intimação dessas, no prazo mínimo 5 (cinco) dias antes da realização 

– Lei n. 9.099/95, art. 78, § 1º -, constando a necessidade de seu 
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comparecimento acompanhado de advogado e a advertência de que, na 

sua falta, ser-lhe-á designado defensor público ou nomeado advogado 

dativo – Lei n. 9.099/95, art. 68 -, uma vez que nessa audiência será dada 

a palavra ao defensor para responder à acusação e feita a análise sobre 

o recebimento, ou não, da denúncia ou queixa – Lei n. 9.099/95, art. 81, 

caput –, assim como ADVERTINDO-O(S) de que o “processo seguirá sem 

a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 

qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo” – CPP, 

art. 367, com redação dada pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 -, 

requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia 

Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss.;2. INTIME para 

comparecer(em) à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 

67 da Lei n. 9.099/95, o ofendido/vítima, caso existente, e, se 

possível/necessário, o responsável civil, assim como as testemunhas 

arroladas em com requerimento para intimação – Lei n. 9.099/95, art. 78, §

§ 2º e 3º (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23081 Nr: 1874-11.2009.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Leandro da Costa - 

OAB:86161/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO no arquivo definitivo em que a instituição financeira 

reclamada pugnou pelo desarquivamento e expedição de alvará judicial de 

levantamento em seu favor, contudo a pesquisa realizada no sistema 

SisconDJ retornou negativa para a existência de valores disponíveis, pois 

zeradas as contas vinculadas e já expedidos por quem me antecedeu, 

razão pela qual indeferi os pedidos e determinei o retorno dos autos ao 

arquivo.

Ocorre que a parte, novamente, peticionou a alegou existir importe nos 

autos depositado em conta bancária da Caixa Econômica Federal - CAIXA, 

instituição financeira que não é usualmente destinatária das quantias da 

Justiça Estadual de Mato Grosso.

Isso posto e diante do mencionado no corpo da peça processual - fls. 

242/242v, assim como o constante às fls. 214/215, defiro o 

desarquivamento do processo e DETERMINO que oficie ao Departamento 

da Conta Única, enviando-lhe cópias reprográficas das fls. 214, 215, 242 

e 242v, para que oriente/esclareça a forma de vincular e disponibilizar a 

quantia para a parte e, em sendo necessário, oficie à instituição financeira 

indicada para que adote as providências necessárias a disponibilizar a 

quantia no processo.

Caso seja necessária alguma providência da parte e decorra o prazo de 5 

(cinco) dias de intimação in albis, DETERMINO que retorne o processo ao 

arquivo, sem prejuízo de providência outra futura.

 Intime.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 60/2018-cnpar A Doutora Marina Carlos França, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,   Considerando 

a necessidade de normatizar o Serviço de Plantão dos Servidores do 

Fórum desta Comarca para os finais de semana e feriados,     R E S O L V 

E:       Art. 1º- REVOGAR a Portaria n. 59/2018-DF de 13/11/2018, haja 

vista a ausência de providências relativa ao Provimento 10/2016-CM.   

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.   Arenápolis-MT, 21 de novembro de 

2018         Marina Carlos FrançaJuíza de Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA N. 60/2018-cnpar

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a necessidade de normatizar o Serviço de Plantão dos 

Servidores do Fórum desta Comarca para os finais de semana e feriados,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- REVOGAR a Portaria n. 59/2018-DF de 13/11/2018, haja vista a 

ausência de providências relativa ao Provimento 10/2016-CM.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Arenápolis-MT, 21 de novembro de 2018

 Marina Carlos França

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54652 Nr: 2435-27.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa tendo como partes as 

em epígrafe, em que, entrementes, aportou nos autos notícia de 

pagamento da dívida, postulando o exequente pela extinção da execução 

em relação ao crédito e suspensão da demanda em relação aos 

honorários advocatícios até 30.03.2019, prazo ajustado para pagamento 

integral – pág. 129.

2. Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 

sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

3. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

4. Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes as págs. 79/81.

 5. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.

6. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo até 30.03.2019, porque 

caso o executado não cumpra a obrigação, o d. Causídico poderá 

requerer o cumprimento de sentença ou ajuizar ação de execução de título 

judicial.

7. Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e arquive.

8. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72063 Nr: 3578-80.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO GREGÓRIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Delmondes - 

OAB:7.394-MS, Luciana Verissimo Gonçalves - OAB:8.270/MS, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, Nelson da Costa 

Araújo Filho - OAB:3.512-MS

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 
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artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, IMPULSIONO os presentes autos com o fito de INTIMAR a parte 

Demandante, na pessoa de seu causídico constituído para, no prazo legal:

I- Manifestar acerca do pedido de cancelamento da Audiência de Tentativa 

de Conciliação.

II- Opor Impugnação aos fatos e fundamentos vertidos na peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59685 Nr: 2190-79.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte AUTORA, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do bem oferecido a penhora (fl. 103).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59922 Nr: 2315-47.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão - Agroindustrial Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar as partes, via DJE/MT, por meio de seus procuradores 

legalmente constituídos, para que esclareçam, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 1255-39.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS 

FILHO - OAB:167058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para 

condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, a pagar ao autor 

o valor de R$ 34.575,01 (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco 

reais e um centavo), devidamente corrigidas, encerrando o processo com 

a resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Ressalto que o regime de atualização monetária aplica-se 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até 

dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001, desde quando os valores deveriam ter sido pagos. Quanto 

aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação válida, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, do 

CPC.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, certifique-se e aguardem-se os autos em 

cartório, pelo prazo de 6 (seis) meses para manifestação da parte 

interessada. Inexistindo requerimentos no prazo acima citado, arquive-se 

o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publicada 

com inserção no sistema eletrônico Apolo/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42097 Nr: 2396-69.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dantas e Ulberg Dantas Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tillo Construção e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELDER ANUNCIATO CORREA 

- OAB:7.934 /MT

 Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 485, III, do 

CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito.Por força do 

princípio da causalidade, custas e despesas processuais pelo requerente, 

nos termos do §2º, do artigo 485 do CPC, sem condenação em 

honorários.Sob a égide do art. 4º, do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT, REMETAM-SE os autos a contadoria para atualização do débito e 

após EXPEÇA-SE a competente certidão de crédito em favor da parte 

exequente, bem assim INTIME-SE à retirada, guardando-a em pasta própria 

durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado Provimento).Transitada em 

julgado ou na hipótese de renúncia do prazo recursal, proceda com as 

baixas necessárias e ARQUIVE.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43523 Nr: 1735-56.2013.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonsaga de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido contido a fl. 62-v, oportunizo o prazo de 10 (dez) dias 

para a juntada dos documentos. Com o aporte dos documentos, 

oportunize 10 (dez) dias para o Estado de Mato Grosso manifestar-se.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca da certidão retro e, querendo, apresente 

réplica a contestação apresentada as fls. 54/56.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40041 Nr: 1243-35.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, DECLARO SATISFEITA 

a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, 

com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do CPC.Com relação aos 

emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 
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4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da CNGC -, inexistindo 

no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de 

remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda 

com as baixas necessárias e ARQUIVE.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 262-35.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699

 Vistos.

 1. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Pelo que consta da demanda, a parte executada deu total quitação na 

dívida exequenda – fls. 149/152 -, aplicando-se ao caso o disposto no art. 

924, I, do Código de Processo Civil.

3. Isto posto, EXTINGO a presente execução na forma prevista no art. 794, 

II, do Código de Processo Civil.

4. Custas, se houver, pela parte requerida/executada.

5. Tendo em vista os valores que se encontram vinculados aos autos, 

proceda-se com sua transferência na forma requerida pela parte a fl. 153, 

na conta informada nos autos.

6. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

7. Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

8. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14679 Nr: 3087-93.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogaciano Oliveira Sampaio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT

 Vistos.

 1. Defiro o requerimento de fl. 46.

2. Considerando que o executado só poderá indicar bem imóvel à penhora 

com o consentimento expresso do respectivo cônjuge (§ 1º, artigo 9º, 

LEF), INTIME-SE o executado pessoalmente e na pessoa de seu patrono 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a irregularidade, anexados aos 

autos autorização de seu cônjuge acerca do bem indicado a penhora as 

fls. 08/09.

3. Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem 

indicado à fl. 08.

4. Feito isso, lavrado o termo de penhora, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis para que proceda à averbação pertinente.

5. Realizado o registro do gravame perante o Cartório de Imóveis 

competente, INTIME-SE a parte executada e cônjuge, em sendo o caso, 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor Embargos à Execução 

Fiscal, nos termos do art. 16, da Lei nº 6.830/80.

6. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora/exequente PESSOALMENTE, 

mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial, 

pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), para informar aos autos 

o valor atualizado da dívida, apresentando planilha de cálculo.

7. Diversamente, decorrido o prazo do item 2 in albis, INTIME-SE a parte 

credora/exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto aos rumos da execução, sob pena de arquivamento.

8. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

INTIME-SE e se CUMPRA.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14103 Nr: 2518-92.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eloi Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:8438/MT

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73198 Nr: 4152-06.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Luiz de Souza Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELÚCIO AZEVEDO COELHO, Ilde Azevedo 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 15. Portanto, INTIMEM-SE, via DJe, o(s) advogado(s) do Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial, 

analisando todos os pontos acima mencionados, apresentando uma 

petição apta, adequando o valor da causa, na oportunidade, recolhendo 

as custas da distribuição correspondentes à diferença apurada 

(CPC/2015, art. 292, § 3º), sob pena de indeferimento da petição inicial.16. 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64074 Nr: 4622-71.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moacir Barbero Herrero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ANTONIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 

487, I, do CPC, tornando definitivo o mandado proibitório liminarmente 

concedido ao autor em detrimento do réu e o CONDENANDO ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que de 

acordo com o art. 83, § 8º, do CPC, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais).Com o trânsito em julgado devidamente certifico, e nada requerido, 

ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67845 Nr: 1499-31.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evangelista Pinheiro de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160135

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, querendo, impugnar a contestação e/ou 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49245 Nr: 1457-84.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Marilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Freitas Silva - 

OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:17898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do atual Código de Processo Civil, revogando a liminar 

anteriormente concedida.Condeno a parte autora ao pagamento de 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor equivalente a 

15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, os 

autores não puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

D I S P E N S A D O  o  r e g i s t r o  n a  f o r m a  d o  P r o v .  n º 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73359 Nr: 4224-90.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA - OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, por ora, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e DETERMINO que a Autarquia Federal implante o benefício do 

auxílio-doença em favor da parte autora no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de multa cominatória diária (astreintes), no valor 

de R$ 100,00 (cem reais). (...) .CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como 

para que apresente o extrato do CNIS da parte autora.Em seguida, caso 

na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, INTIME-O para réplica.Sem prejuízo, 

NOMEIO como perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. 

Arlan de Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua 

Singapura, número 427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, 

na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes.DESIGNO o dia 26 de janeiro de 2019, 

as 14h15min, para realização da perícia médica, a ser concretizada no 

prédio do Fórum desta Comarca.Consoante Resolução do Conselho da 

Justiça Federal e em decorrência da complexidade da perícia, (...). Faculto 

às partes, dentro do prazo de cinco dias, a indicação de assistentes 

técnicos (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data designada pelo 

perito, independentemente de nova conclusão. Caso as partes não tenham 

apresentado os quesitos, intimem-nas para os apresentarem no prazo de 

10 (dez) dias.Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 dias, manifestarem nos autos.Como quesitos do 

Juízo, o expert deverá responder:(...) CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47092 Nr: 308-53.2015.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Gosso Fessp/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Santo Afonso -MT, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .3. Portanto, tendo em vista o que dispõe o artigo 1.035, §5º do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o trâmite processual destes autos até o 

julgamento do RE 1.089.282 – “controvérsia relativa à competência para 

processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o 

repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo 

regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395”. – TEMA 994 

do Supremo Tribunal Federal.AGUARDEM os autos em arquivo provisório, 

devendo a Secretaria tomar as providências cabíveis para os devidos 

lançamentos no SISTEMA APOLO.Cessada a condição suspensiva, 

TORNEM os autos imediatamente conclusos.Cientifiquem-se as partes.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66821 Nr: 969-27.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237, MARIA 

NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Do exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e os ACOLHO 

PARCIALMENTE, para RETIFICAR a sentença, devendo constar na parte 

do dispositivo o seguinte texto:“Nos termos da Seção 17, art. 1.288, § 1º, 

§ 6º e § 7º da CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: 

nome da Segurada: ALICE RODRIGUES DOS SANTOS; benefício 

concedido: Aposentadoria por Idade Rural; DIB: 10.04.2017; RMI: 01 

salário-mínimo mensal. Que deverá ser iniciada no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar da intimação desta sentença”.Ainda, calha dizer que, por um 

equívoco, esta Magistrada determinou que fosse aplicado o IPCA-E para 

correção monetária, isso no terceiro parágrafo do dispositivo, contudo, 

deve ser Aplicado o INPC, vejamos.A correção monetária de benefícios de 

prestação continuada deve tomar como base os índices previstos no 

Manual de Cálculos da JF até a vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei nº 8.213/91, o qual prevê que as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC (isso referente ao beneficio previdenciário), já em caso de beneficio 

assistencial aplica-se o IPCA-E. Quanto aos juros moratórios devem seguir 

a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 

n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Frisa-se que, os 

juros de mora em condenação anterior a Lei n. 11.960/2009, tem incidência 

de 1% ao mês.Portanto, de ofício retifico o parágrafo terceiro, devendo 

constar o seguinte texto:“A atualização monetária de benefícios de 

prestação continuada deve tomar como base o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem seguir a remuneração 

da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei n.11.960/09”.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40097 Nr: 1316-07.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delsina Camara Fernandes Pacheco, WCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astério Severino Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:MT/2619, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT, 

Sandro Leite dos Santos - OAB:7532/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as 

baixas e anotações pertinentes.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41083 Nr: 1168-59.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:MT/9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 

487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, CUJA 

EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado 

devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com 

as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43388 Nr: 1580-53.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocilene Francisca Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, caput, CPC) 

no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, 

com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) 

fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em 

tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a 

prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ, CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão 

ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado 

devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com 

as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 748-44.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Vistos.

I – Em consulta ao site do Tribunal de justiça de Mato Grosso, verifica-se 

que há informações de que a carta precatória remetida com a finalidade de 

ouvir Berenice Célia Rodrigues foi devolvida, no dia 08/11/2018.

Diante disso, AGUARDE-SE a chegada da carta precatória e, em seguida, 

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público e defesa técnica, 

sucessivamente, para que apresentem memoriais finais.

II - Diante do trabalho realizado nos autos, arbitro honorários advocatícios 

em favor do Dr. Cássio Vinicius Fonseca Meira, na razão de 8 URH, para 

cada. Expeça-se a respectiva certidão para cobrança.

III - Considerando o retorno das atividades pela Defensoria Pública nesta 

unidade judiciária, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

para que apresente memoriais finais em favor do(a/s) denunciado(a/s).

IV – Com a juntada dos memoriais finais pelas partes, VOLTEM-ME os 

autos conclusos para sentença.

 Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43026 Nr: 1184-76.2013.811.0026
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlan Moura de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6.197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que entender de direito.

III. Decorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46927 Nr: 227-07.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elói Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER NEVES DE SOUZA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 (...) Portanto, REJEITO as preliminares arguidas em sede de contestação. 

No mais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

FIXO os seguintes pontos controvertidos: a) Ocorreu negócio jurídico 

entre as partes? O negócio jurídico versa sobre o imóvel descrito na 

inicial? Houve inadimplência por parte do requerido? O autor sofreu perdas 

e danos pela conduta do requerido? Se sim, qual a extensão dos 

prejuízos? Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer 

seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo 

Civil, inclusive, podendo complementar os pontos controvertidos. A 

distribuição do ônus da prova se mantem na forma ordinária do art. 373, 

incisos I e II, do CPC. DELIMITO, ainda, as questões de direito relevantes 

para a decisão do mérito: a) a existência ou não de negócio jurídico entre 

as partes sobre o imóvel descrito na inicial. Quanto ao pedido da parte 

autora sobre a juntada de documentos, defiro, desde já, tão somente os 

documentos novos, nos termos do artigo 435 do CPC. DEFIRO, outrossim, 

o pedido de produção de prova testemunhal. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 (ONZE) DE FEVEREIRO DE 2019 às 

15h00min. Consigno que, as partes deverão depositar o rol em cartório, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC. Caso contrário, devera proceder 

a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data designada, 

devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das hipóteses 

prevista no §4º, do mesmo dispositivo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67289 Nr: 1217-90.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS, EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY APARECIDO CARRIJO 

- OAB:24306/O, Hur Carlos Santos França - OAB:22850, TIAGO SHIOJI 

TIUMAN - OAB:21461/O

 VVistos.

INTIMEM-SE, por mais uma vez, a defesa técnica da denunciada Edna 

Ferreira da Silva para que apresente memoriais finais, no prazo legal, 

advertindo quanto a aplicabilidade do art. 265 do Código de Processo 

Penal.

Decorrido o prazo sem apresentação dos memoriais finais, desde já, 

INTIME-SE a acusada pessoalmente para que indiquem novo patrono de 

sua confiança. Todavia, se a acusada manifestar que não tem condições 

econômicas para constituir novo advogado ou se decorrer o prazo para 

oferecimento dos memoriais finais, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, para atuar nos interesses do(a/s) 

acusado(a/s).

Após, com apresentação dos memoriais finais, VOLTEM-ME os autos 

conclusos para sentença.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário, COM MÁXIMA 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67881 Nr: 1517-52.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Duarte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, concedendo a autora 

APARECIDA DUARTE DE SOUZA o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA DESTINADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de um 

salário mínimo mensal, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 06.12.2017, pág. 21, respeitada a prescrição 

quinquenal.Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente o benefício de prestação 

continuada (LOAS), devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 

30 (trinta) dias.A atualização monetária de benefícios de prestação 

continuada deve tomar como base o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios devem seguir a 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 

n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. (...) Nos termos do 

artigo 85 §3°, inciso I do CPC, CONDENO a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Nos 

termos da Seção 17, arts. 1.288, §§ 6º e 7º da CNGC, estes são os dados 

da implantação dos benefícios: nome do Segurado: APARECIDA DUARTE 

DE SOUZA; benefício concedido: Benefício de Prestação Continuada à 

pessoa com deficiência (LOAS); renda mensal: 01 salário mínimo; DIB: 

06.12.2017 (pág. 21).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERREIRA DA CRUZ MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000509-23.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 20.577,33 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ILZA FERREIRA DA 

CRUZ MATOS Endereço: RUA PADRE JOÃO BOSCO, S/N, CASA, BELA 
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VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, s/n, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-000 Senhor(a): ILZA 

FERREIRA DA CRUZ MATOS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, PARA JUNTAR AOS AUTOS EXTRATOS 

BANCÁRIOS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2017, sob pena de revogação 

da tutela, bem como para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERREIRA DA CRUZ MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000510-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 20.648,70 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ILZA FERREIRA DA 

CRUZ MATOS Endereço: RUA PADRE JOAO BOSCO, S/N, CASA, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Endereço: AVENIDA 

JÚLIO DE CASTILHOS, - LADO PAR, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE 

- RS - CEP: 90030-130 Senhor(a): ILZA FERREIRA DA CRUZ MATOS A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para juntar aos autos seus extratos bancários a partir de setembro de 

2017, sob pena de revogação da tutela., bem como COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010233-34.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSINA MARIA DE 

MATOS ARAUJO Endereço: Rua JOSÉ CAVALCANTE SOUZA, S/N, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: Avenida AV. HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, S/N, - ATÉ 1205/1206, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 

Senhor(a): BANCO BRADESCO S.A. A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça r/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES BRACELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010153-70.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCILENE 

GONCALVES BRACELAR Endereço: Rua JOSE PADRE EUSTAQUIO, 1355, 

BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3475, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): LUCILENE GONCALVES BRACELAR A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES BRACELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010153-70.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCILENE 

GONCALVES BRACELAR Endereço: Rua JOSE PADRE EUSTAQUIO, 1355, 

BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3475, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 
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Senhor(a): BANCO BRADESCO S.A. A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000200-02.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.102,63 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CRISTINA 

GUIMARAES SAMPAIO Endereço: rua jose cavalcante souza, 421, centro, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010126-19.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 25.890,40 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOANA 

CANTUARIA SANTOS Endereço: Rua DOS POEIROS, SN, JARDIM 

CANAAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: Rua ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 

ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 

Senhor(a): Banco OLÉ CONSIGNADO A presente carta tem por finalidade 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima 

indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000226-97.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.076,22 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO 

BENTO DA SILVA Endereço: rua silvano rodrigues, sn, centro, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): RAIMUNDO BENTO DA SILVA A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO ALVES MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000041-59.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GENALDO ALVES MACENA Endereço: Rua Mato 

Grosso, s/n, centro, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça orte.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PRESTES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000512-75.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 5.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: MARCELO PRESTES DOS SANTOS Endereço: Glicerio 

Martins Pinto, 56, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): MARCELO 

PRESTES DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

bem como acerca do deferimento da Tutela de Urgência, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

30/01/2019 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-30.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MENDES DE BRITO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO AFONSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000515-30.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

678,60 POLO ATIVO: Nome: FABIANO MENDES DE BRITO Endereço: RUA 

DA SIRIEMA, S/N, SÍTIO PRÓXIMO A GLEBA UNIÃO, ZONA RURAL, SANTO 

AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SANTO AFONSO Endereço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 155, 

CENTRO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51802 Nr: 533-52.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN FERNANDES, Cpf: 

05323064900, Rg: 5244963, Filiação: Edson Fernandes e Neusa Avelino 

Alves Fernandes, data de nascimento: 31/07/1986, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.1. RELATÓRIOTrata-se de Ação Penal promovida 

pelo Ministério Público Estadual contra WILLIAM FERNANDES, com base 

noart. 129§9, do Código Penal, c/c art.7 inc, inciso II, da Lei 11340/06. 

Narra a denúncia “ que no dia 12 de março de2013,por volta das 

19h50min, na rua das Cerejeiras, Bairro Jardim Planalto, nesta cidade e 

comarca de Aripuanã/MT , ofendeu a integridade física de sua 

companheira e vítima CAROMA DA SILVA HUZYK, arrastando-a pelos 

cabelos e a derrubando no chão, atitude est que lhe causou lesões 

corporais. ” (fls. 5/7) A denúncia foi recebida(fls. 76/77).O réu apresentou 

resposta à acusação às fls. 76/77. Foram ouvidas as testemunhas 

comuns de acusação e defesa e procedeu-se ao interrogatório do 

acusado, através do sistema de gravação audiovisual.Em alegações 

finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos 

termos da denúncia(fls.128/132). Por sua vez, a Defesa requereu a 

absolvição com base na legítima defesa e, subsidiariamente, 

desclassificação para vias de fato(fls. 133/136).É O RELATÓRIO. 

DECIDO.A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas através 

do boletim de ocorrência (fls. 06/07 do IP), laudo pericial (fls.34/37) e mapa 

topográfico fls. 58 do IP, e pelos depoimentos prestados em Juízo, 

configurando lesão corporal leve, demonstrando múltiplas lesões no 

corpo, inclusive na face – próximo aos olhos-.A autoria do crime é 

inegável, diante das declarações da vítima em ambas as etapas 

persecutórias e mídiae termos de depoimento dos policiais militares que 

atenderam a ocorrência e em especial do pai da vítima –VITÓRIO HUZYK, 

absolvido por este juízo no processo conexo( código 51803) – legítima 

defesa de terceiro-, por ter socorrido sua filha, utilizando uma arma de 

fogo para alvejar o réu,no sentido de que na data dos fatos:“que no dia 

12/03/2013 recebeu um telefonema da filha pedindo para que fosse 

busca-la em sua residência, pois esta estava sendo agredida ..... Que se 

deslocou até a residência de sua filha. Que ao chegar no local avistou sua 

filha sendo agredida pelo ofendido..... Que diante da agressividade do Sr. 

William lhe desferiu um tiro.”O acusado ao ser interrogado afirmou estar 

muito alcoolizado no dia, não recordando das agressões por perpetradas, 

afirmando se recordar apenas de discussões com a vítima .Portanto, 

restam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito em 

relação ao acusado, o que configura o delito de lesão corporal consumada 

(129§9 do Código Penal). Não merece amparo a versão de legítima defesa 

do réu, conforme laudo topográfico, o mesmo apresentava apesar a lesão 

causada pelo projétil de arma de fogo disparado pelo pai da vítima, não 

sendo proporcional que o mesmo, hipoteticamente, causasse tamanho 

número de lesões na vítima, distribuídas por quase todo corpo, apenas 

para se defender. Da mesma maneira não merece amparo a 

desclassificação para vias de fato, as lesões são de alguma monta, 

espalhadas pelo corpo, atingindo inclusive os olhos da vítima, fato este 

que além da dor causa vergonha e constrangimento perante outras 

pessoas.A eventual nulidade, em razão da prova emprestada – 

depoimentos etc- vindos do já citado processo penal conexo (código 

51803), igualmente não merece acolhimento, pois, conforme os autos 

recentemente sentenciado por este Juiz, o devido processo legal e 

contraditório foram respeitados, devendo se ter consideração a economia 

processual e a busca pela verdade real, nesse sentido o Ilustre 

Doutrinador Daniel Assumpção :“A utilização de prova já produzida em 
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outro processo responde aos anseios de economia processual, 

dispensando a produção de prova já existente, e também da busca da 

verdade possível, em especial quando é impossível produzir novamente a 

prova.” (NEVES, Daniel Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 

São Paulo: Método, 2013, p. 430).DISPOSITIVO Diante do exposto, 

JULGOPROCEDENTE a denúncia para condenar WILLIAM FERNANDES, já 

qualificado nos autos , como incurso nas penas do artigo 129,§9 do 

Código Penal – modalidade leve-. Passo à dosimetria da pena. Nos termos 

do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. De acordo com as provas 

do delito carreadas aos autos, verifico que a culpabilidade do acusado, 

que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal; o acusado 

não registra antecedentes, vez que existe não sentença penal 

condenatória, com trânsito em julgado, em seu desfavor; não há elementos 

acerca da conduta social do agente que sejam dignos de nota; nada há 

nos autos acerca da personalidade e conduta social do acusado; quanto 

aos motivos do crime, são próprios dos delitos contra a integridade física 

das pessoas; as circunstâncias do crime foram comuns; as 

consequências do crime foram normais; o comportamento da vítima é 

inculpável.Diante dessas circunstâncias, FIXO a pena-base em 03 (três) 

meses de detenção (lesão corporal leve na forma do art.129, §9, do 

Código Penal).Não ocorrem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. 

Assim, fixo a pena definitiva em 3 (meses) MESES DE DETENÇÃO, ante a 

ausência de outras circunstancias ou causas especiais de aumento ou 

diminuição de pena a serem consideradas.Em consonância com o disposto 

no artigo 33, paragrafo segundo, “c”, do Código Penal, o réu deverá 

cumprir a pena em regime aberto.No entanto, verifico que na situação em 

tela, torna-se cabível a aplicação da substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os 

requisitos alinhados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a 

substituição suficiente à repreensão do delito.Assim sendo, observado o 

disposto pelo artigo 44, paragrafo segundo, segunda parte e na forma dos 

artigos 47, V, todos do Código penal, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por uma restritivas de direito, quais seja, a de interdição 

temporária de direitos, que devem ser seguida da seguinte 

forma:Interdição temporária de direitos: Aplico a interdição de direitos 

presente no art.47, V do Código Penal, proibindo a condenado de 

frequentar qualquer bar, lanchonete, restaurante, prostibulo e similares 

localizados dentro do município de Aripuanã/MT e a frequentar qualquer 

festa aberta ao público em geral no município durante o tempo que durar 

sua pena, comunique-se o MPMT, Polícia Civil e Polícia Militar para sua 

fiscalização.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais que deverão ser calculados pela secretaria.Intimem-se o 

MPMT, Polícia Civil e Polícia Militar para que fiscalizem o cumprimento da 

referida pena.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados. Comunique-se, oportunamente, ao TRE/MT, ao INI, ao 

INFOSEG e ao Cartório Distribuidor.P. R. I.Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 21 de novembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38184 Nr: 889-52.2010.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MEDEIROS 

FREITAS - OAB:21.724-E, VALACI JOSÉ DE FREITAS - OAB:12.863

 Vistos

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 172, redesigno a audiência 

designada às fls.169/171, para o dia 29 de janeiro de 2019, às 14h30min.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 Intimações e deligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78364 Nr: 3677-58.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 48, verifico que a interditanda não 

possui condições físicas de se deslocar até o fórum para participar da 

audiência de interrogatório designada para o dia 11/12/2018, às 14h45min. 

Assim, cancelo o ato.

Oficie-se com urgência à Secretaria de Municipal de Saúde informando o 

cancelamento da audiência.

No mais, tendo em vista a necessidade de se constatar a veracidade dos 

fatos alegados na inicial, designo o dia 31 de janeiro de 2019, às 14h, para 

inspeção judicial nos termos do artigo 483, do CPC.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 Intimem-se para acompanhar a inspeção o Ministério Público, a curadora 

nomeada e o advogado constituído.

Intime-se a interditanda.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36052 Nr: 816-17.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RODRIGUES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Intime-se o advogado anteriormente nomeado, via DJE.

Após, certificado o trânsito em julgado, promova-se o arquivamento do 

feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58759 Nr: 1714-20.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS GRISANT ME -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF BRASIL FOODS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 Vistos etc.

 Da análise dos autos, verifico que a sentença executada foi mantida em 

sua integralidade pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consoante se infere do r. acórdão juntado à ref. 60.

 Verifico, ainda, que a parte requerida juntou aos autos o comprovante de 

pagamento da condenação no valor de R$ 10.327,08 (dez mil, trezentos e 

vinte e sete reais e oito centavos), pugnando pelo levantamento do valor 

em favor da parte autora (ref. 66).

A parte autora postulou à ref. 66, a expedição do alvará para 

levantamento do valor depositado.

Pois bem, considerando que não houve discordância da parte autora 

quanto ao valor depositado pela parte requerida, expeça-se Alvará de 

Levantamento da quantia depositada em juízo, em favor da parte autora e 

na conta indicada na referida petição de ref. 68, observando-se as 

disposições do provimento nº 68/2018 – CNJ.

Intime-se pessoalmente a parte autora acerca do teor da presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 664 de 818



decisão.

Após, cumpridas as formalidades legais, arquive-se o processo com as 

baixas e cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-74.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ZMUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada 

para o pagamento da condenação em sentença, sob pena de caso não 

efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento), (art. 475-J do CPC).

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52720 Nr: 1131-67.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, para 

que manifeste-se quanto aos documentos de fl. 47/52, 55/56, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67181 Nr: 2497-05.2017.811.0100

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEF ADJUNTO DA SUBSEÇÃO DE JUINA DA SUBSEÇÃO 

JUD. JUINA/MT, ROBERTO EMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, na pessoa de sua advogada, para que peça o que 

lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 2541-24.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 21, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68402 Nr: 3280-94.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIM DIAS FERREIRA, CLEBER DA SILVA, 

DANIEL DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B, FÁBIO RIBAS TERRA - OAB:7205, Odario Greque 

Ferraz - OAB:OAB/MT 4.170-B

 Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, em consonância com a manifestação 

ministerial, mantenho a prisão preventiva do citado investigado MARTINS 

DIAS FERREIRA, pelos próprios motivos exarados na decisão outrora 

proferida.Intimem-se: pessoalmente o acusado, bem como a sua defesa, 

via publicação na imprensa.Ciência ao representante do Ministério Público 

do teor desta decisão e ainda, dê-se vista do feito ao Promotor de Justiça 

para manifestação em relação ao pedido à ref.: 53.Lado outro, DETERMINO 

seja certificado o retorno da Carta Precatória expedida à ref.: 42 dos 

autos.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como o necessário mandado/carta precatória/ofício/carta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66889 Nr: 2292-73.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ANTONIO VON BORROWSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:21998-O

 Vistos etc.

Em razão do teor da certidão à ref.: 20 deste feito, NOMEIO como 

defensora dativa a Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, OAB-MT 21998/0, 

advogada militante nesta Comarca, que deverá ser intimada da aludida 

nomeação, para promover a defesa do acusado.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como mandado/ofício/carta/carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53545 Nr: 443-71.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0

 Vistos etc.

De início, verifico que o Dra. Edson Emílio da Rocha, OAB MT 22.746-O, foi 

nomeado por este Juízo à fl. 344 e em defesa do acusado, apresentou as 

alegações finais de fls. 346/354.

Assim sendo, tendo em vista o aludido ato da defesa realizado pelo 

mencionado advogado outrora nomeado, ARBITRO a título de honorários 

advocatícios para o referido causídico, o importe de 2 (dois) URH’s.

E, ante ao teor da certidão de fl. 368, para prosseguimento na defesa do 

acusado, ao tempo em que revogo a nomeação de fl. 344, NOMEIO como 

defensor dativo o Dr. Tiago José Lipsch, OAB 23.383/O, advogado 

militante nesta Comarca, que deverá ser intimado da aludida nomeação, 

para promover a defesa desde então do acusado, mormente 

apresentação das razões recursais pontuadas na certidão de fl. 366, até 

o deslinde deste feito. Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o 

acusado desta nomeação e, via de consequência, procedam as devidas 
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anotações no Sistema Apolo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71724 Nr: 1843-81.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DIREITO 

BANCARIO DE CUIABA/MT, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 17, e visando o 

devido impulsionamento dos autos, intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72478 Nr: 2106-16.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVANILDO DE PINHO ROSSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

arts. 312 e 313, I, ambos do CPP, em consonância à manifestação 

ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do investigado, 

devendo permanecer preso JUVANILDO DE PINHO ROSSIN, PARA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pelos próprios fundamentos lançados na 

decisão anteriormente prolatada.De modo pessoal, cite-se o acusado do 

recebimento da denúncia e intime-se o mesmo do teor desta decisão que 

manteve sua prisão.Intime-se o defensor constituído através da 

publicação desta decisão na imprensa oficial. Cientifique o representante 

do Ministério Público do teor desta decisão.Após, voltem-me os autos 

conclusos, para designação de audiência de instrução e 

julgamento.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste 

d e s p a c h o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/notificação/ofício.De Campo Novo do Parecis para Brasnorte, 

14 de novembro de 2018.Dr. Pedro Davi BenettiJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70054 Nr: 826-10.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Tiago Pais Simão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a decisão liminar proferida pelo TJMT, nos autos do Recurso de 

Agravo de Instrumento de nº 1010799-78.2018.8.11.0000, concedendo o 

benefício da justiça gratuita à parte autora, revogo o despacho de ref. 14.

Recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º do NCPC).

Cumpra-se servindo a presente decisão como 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

Campo Novo do Parecis/MT, 14/11/2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc

Cuida-se de Ação Indenizatória proposta por Jenifer Aparecida Carvalho 

de Lara devidamente representada por sua genitora em desfavor do 

Município de Brasnorte/MT.

Trata-se de reiteração de pedido de tutela de urgência requerida em 

petição inicial ref:26 afirmando descumprimento da ordem de realização de 

laudo por junta médica de avaliação do quadro clínico da requerente no 

prazo de 30( trinta) dias, conforme determinado na decisão.

O MPMT se manifestou no sentido de inexistir interesse público primário no 

feito.

DECIDO

A decisão Ref:16 assim determina:

“A intimação do Secretário de Saúde, para que promova a nomeação de 

uma equipe multidisciplinar (congruente à complexidade da causa), para 

que realize uma avaliação do caso e indique o tratamento adequado ao 

mesmo, devendo juntar relatório aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

que também deverá ser certificado.”

Conforme certidão Ref:23 o Secretário de Saúde foi devidamente intimado 

da decisão supra no dia 09/02/2018.

Até o presente momento (06/04/2018) nenhum relatório foi juntado ao 

processo.

Intime-se pessoalmente, por Oficial de Justiça, COM URGÊNCIA, o 

Secretário de Saúde do Município de Brasnorte/MT para que apresente o 

supracitado relatório/laudo, no prazo de 3(três) dias úteis, sob pena de 

multa pessoal de 1000(um mil) reais por dia de atraso e prisão por crime 

de desobediência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Tendo em vista o urgência do feito , vista ao MPMT para que se manifeste 

no prazo de 48(quarente e oito) horas. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806
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 A inicial veio instruída com termo de declarações, receituário médico e 

peças do procedimento administrativo, que deram

azo a este pleito judicial.

Pois bem.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de

Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os Magistrados na 

formação de um juízo de valor quanto à apreciação

das questões clínicas relacionadas à saúde, determino, com URGÊNCIA, 

em razão da existência de Pedido de Tutela

Provisória, que se encaminhe a cópia integral deste feito ao referido 

núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do

malote digital, solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as 

questões clínicas relativas ao caso em testilha.

Aportado aos autos o solicitado parecer, venham-me aqueles, incontinenti, 

conclusos.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário

(MANDADO/OFÍCIO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vista ao MPMT para que manifeste o lhe for de direito no prazo de 

10(dez)dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51354 Nr: 890-30.2012.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CTDCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Certifico que, ainda não aportou neste juízo as informações de pagamento 

dos mês de outubro e novembro do corrente ano, conforme a 

determinação de fls. 93. Razão pela qual intimo o requerido na pessoa de 

seu advogado a se manifestar no prazo de 05 ( cinco) dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43173 Nr: 1200-93.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43161 Nr: 1189-64.2018.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43463 Nr: 1351-59.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40900 Nr: 1879-30.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVACI CAMILO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FLÁVIO M. RIBEIRO - 

OAB:18826-MT, MARCELO BATISTA DE FARIA - OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA NO PAZO DE 10 DIAS, MANIFESTAR 

NÓS AUTOS SOBRE FLS. 49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42001 Nr: 613-71.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 21 de novembro de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27236 Nr: 960-51.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROSA RODRIGUES, VALDETINA GOMES 

LESSA LOPO, IRIS BALTAZAR XAVIER DE OLIVEIRA, NELSON 

GONÇALVES DE MELO, JERCILENE ALVES NETO ARAÚJO, GELIANE 

RIBEIRO GOMES, EDER RODRIGUES OLIVEIRA, CELISMAR RODRIGUES 

BORGES, JOSE HENRIQUE POLICARPO, FABIANO MOURA SILVA, 

DOLORITA DOMINGAS DOS SANTOS MORAIS, ANDREIA MOREIRA DOS 

SANTOS SILVA, GILSON ALVES DE OLIVEIRA, WILLIAN INACIO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS-UNITINS, 

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICYO TEIXEIRA NOLETO - 

OAB:2937, GUILHERME CORREIRA EVARISTO - OAB:33791 - GO, 

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - OAB:18445

 JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dos autores ANDREA ROSA 

RODRIGUES, DOLORITA DOMINGAS DOS SANTOS MORAIS, EDER 

RODRIGUES OLIVEIRA, GILSON ALVES DE OLIVEIRA, IRIS BALTAZAR 

XAVIER DE OLIVEIRA, JERCILENE ALVES NETO ARAUJO, NELSON 

GONÇALVES DE MELO, VALDETINA GOMES LESSA LOPO e WILLIAN 

INACIO DA SILVA, nos termos do art. 487, I do CPC.Na forma do art. 85, 

§2º do CPC:a)CONDENO os autores ANDREA ROSA RODRIGUES, 

DOLORITA DOMINGAS DOS SANTOS MORAIS, EDER RODRIGUES 

OLIVEIRA, GILSON ALVES DE OLIVEIRA, IRIS BALTAZAR XAVIER DE 

OLIVEIRA, JERCILENE ALVES NETO ARAUJO, NELSON GONÇALVES DE 

MELO, VALDETINA GOMES LESSA LOPO e WILLIAN INACIO DA SILVA, 

pro rata, a pagarem honorários advocatícios aos advogados das 

requeridas no montante de 10% do valor do benefício econômico 

pretendido pelos autores referidos neste item (fl.25), no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC;(...);2)Os 

autores ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA, CELISMAR RODRIGUES 

BORGES, FABIANO MOURA SILVA, GELIANE RIBEIRO GOMES e JOSÉ 

HENRIQUE POLICARPO a pagarem 15% (quinze por cento) das custas e 

despesas processuais, por terem sucumbido parcialmente, no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC;3)As 

requeridas UNIVERSIDADE DE TOCANTINS – UNITINS e EDUCON – 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA a pagarem cada uma 

7,5% (sete vírgula cinco por cento) das custas e despesas processuais, 

por terem sucumbido parcialmente, no entanto, isenta a requerida UNITINS, 

nos termos da Lei Estadual nº 7.603 do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se.Campinápolis/MT, 21 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 1826-49.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

condenando o requerido INSS a conceder à parte autora, LIOMAR 

LOURENÇO DE SOUZA, o benefício previdenciário de pensão por morte, 

nos termos dos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde o requerimento administrativo 

(25/09/2017).Concedo o pedido de tutela de urgência, por tratar-se de 

verba alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Sentença Não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do 

art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida .Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Tópico Síntese do Julgado - o nome do(a) 

segurado(a): LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA; II - o benefício concedido: 

pensão por morte; III - a renda mensal atual: a calcular pelo INSS; IV - a 

data de início do benefício – DIB: 25/09/2017; V - a renda mensal inicial – 

RMI: um salário mínimo; VI - data do início do pagamento: 30 

dias.Campinápolis – MT, 21 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41587 Nr: 332-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça , tema: 629. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC, arbitro em 10% (dez por cento) o valor da causa, no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.Certificado 

o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Publique. Registre. Intime-se.Campinápolis – MT, 21 de novembro de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22960 Nr: 520-60.2008.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AILTON BARBOSA, MARTA BARBOSA 

DOS SANTOS, EDSON INACIO TOMÉ, WILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - 

OAB:10075-MT, LEANDRO GOMES DALLAZEN - OAB:MT/23411-0

 INTIMAR A DEFESA dos denunciados para apresentar memoriais finais 

por escrito, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38432 Nr: 756-94.2017.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONA PARTICIPAÇÕES LTDA, VOLNEI ROBERTO 

DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANYR JOSE AGOSTINHO - 

OAB:19672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/A

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição das 

testemunhas referidas pela parte autora, quais sejam: PEDRO DALAGNOL 

e FLÁVIO TIMANN. Defiro a juntada dos documentos referidos pela parte 

requerida, desta feita, diante do atestado médico em relação à testemunha 

MAURO ANDRE ROSTIROLA, defiro a expedição de carta precatória à 

Comarca de Querência, a fim de que tal testemunha possa ser inquirida. 

Com a juntada das missivas expedidas, intimem-se as partes para a 

apresentação de alegações finais no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme requerido pelas partes.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80732 Nr: 1072-13.2012.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DOS SANTOS AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no importe de 100% do salário de contribuição, nos termos do art. 

44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir de 

18.10.2012 (data da negativa via administrativa referente ao pedido de 

prorrogação do benefício), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51716 Nr: 1096-46.2009.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLP, MACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

Requerida a conceder e implantar o benefício de amparo social por 

deficiência à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na 

forma do artigo 20, da Lei nº 8.742/93, a partir da negativa do pedido 

administrativo (28.05.2009), confirmando a liminar concedida às fls. 58/59. 

Sobre os valores a serem pagos incidem, uma única vez, para fins de 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo 

regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à 

Fazenda Pública e juros de mora de acordo com manual de cálculos da 

Justiça Federal.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86338 Nr: 755-10.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADARICO DIAS, THERESA ROSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar os advogados das partes para 

manifestarem-se acerca do laudo pericial no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86340 Nr: 757-77.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL, FLÁVIO 

RENATO DORNELLES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar os advogados das partes para 

manifestarem-se acerca do laudo pericial no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106667 Nr: 3177-50.2018.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍRIO PEDRO POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH, 

GEOVANI POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:7459-A, VANDERLEI NEZZI 

- OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 562, do Código de Processo Civil, os argumentos 

expostos na inicial não permitem de plano uma compreensão segura da 

controvérsia, em especial sobre a servidão de passagem.

Assim, designo o dia 10 de dezembro de 2018, às 14:00 horas para a 

audiência de justificação prévia.

2. Nos termos do artigo 562, 2a parte, do Código de Processo Civil, 

CITE-SE A PARTE REQUERIDA para, querendo, comparecer à audiência, 

na qual poderá formular perguntas às testemunhas do autor.

3. O prazo para contestar a ação contar-se-á da intimação do despacho 

que deferir ou não a medida liminar (CPC, art. 564, § único).

4. A parte autora já informou o rol de testemunhas. Insta destacar que 

cabe ao advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. 

Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três antes da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82568 Nr: 1760-38.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGATA ANITA JUNG NONNEMAEHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no importe de 100% do salário de contribuição, nos termos do art. 

44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir de 

29.08.2006 (data da negativa via administrativa referente ao pedido do 

benefício), com os seguintes parâmetros: a) a correção monetária incide 

sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E 

como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros de mora 

de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84078 Nr: 1141-74.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TABORDA LEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do montante de R$ 

35.709,19 (trinta e cinco mil, setecentos e nove reais e dezenove 

centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária, desde a data do ajuizamento da ação, pelo índice do 

INPC/IBGE.Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor 

atualizado da condenação (art. 85, §3º, inciso I, do CPC).P.R.I.Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos, com as 

baixas e anotações necessárias.Cláudia, 19 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94265 Nr: 441-93.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIVELINO CAIERO, ELISSANDRA FERREIRA 

DE SOUZA, Katia Caldas Rodrigues Silva, JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, 

IVONILDO SILVA SANTOS, ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA, Francisco 

das Chagas da Silva, JAIR NAVARRO DA SILVA, JANETE ANTONIA 

NAVARRO DA SILVA, MANOEL GETULIO ROCHA RIBEIRO, Odilon Silva 

dos Santos, VERGILINO BATISTA DA SILVA, JOSE ALVINO CAVALCANTI 

JUNIOR, DIONE REBLISSON LEOTERIO DA SILVA, DERLEI ELIAS DE 

OLIVEIRA, RITA CLÉCIA CLEMENTE DA SILVA, WESLEY DOUGLAS 

LEMOS, SEBASTIÃO FRANCISCO APARECIDO, ALESSANDRA PATRICIA 

DE SOUZA APARECIDO, CARLOS RENER OLIVEIRA DUARTE, DANIEL DA 

PAZ DE SOUSA, IRAIDE DE SOUZA COSTA, APOLONIO CARDOSO, JOSÉ 

ALVES COSTA, JOSE ALVINO CAVALCANTE, WESLEN CHARLE MOURA 

XAVIER, JOSE FRANCISCO MOURA DOS SANTOS, JOSIMAR DE SOUZA 

COSTA, EMERSON BRUNO MARTINS PEREIRA, CLAUTE ROGERIO 

NIELAND, JESUINO JESUS DA SILVA, JANEIS NAVARRO DA SILVA, 

GOIACIR DE JESUS, MARCOS SILVA DOS SANTOS, JOSÉ APARECIDO 

FRANCISCO, JOSE OLIVEIRA DA SILVA, Paulo Soria de Paula , PEDRO 

CANDIDO DA SILVA, Eva Oliveira dos Santos, Beatriz da Silva Rocha, 

INACIO DO NASCIMENTO DE SOUSA, JOSE DE JESUS RODRIGUES 

FERREIRA, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, JOSE AUGUSTO DE SOUZA, 

SILENE DE SOUZA CASTRO, MARIA CONCEIÇÃO FABIAN, CLAUDEMIR 

ILDOR GROSS, MARCIANO STREGE, FRANCISCO COELHO LIMA, 

CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA SILVA, CLAUDINEI PAULO, SINESIO 

PEREIRA DOS SANTOS, GUTEMBERG JESUS DA CONCEIÇÃO, FERNANDO 

DE SOUZA PINHEIRO, VALDINEI GOMES, ANA PAULA CARDOSO GOMES, 

HERLON NOVAIS DE FRANÇA, FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE DIMAS STANISZEWSKI, ROQUE 

LUIZ ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B, Janice Groff Andrioli - OAB:MT 14.791, 

MARCELO SEGURA - OAB:OAB/MT 4.722-A

 Vistos.

1. Considerando a natureza da demanda ora em apreço, já tendo em vista 

a necessidade de não sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem se existe interesse na realização da audiência de 

conciliação, especificamente no que toca à possibilidade concreta do 

alcance da conciliação.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento.

Cláudia, 21 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105846 Nr: 2766-07.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTES INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI, HIGOR 

REINALDO PONTES, ANDREIA BABY FAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA - AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA 

AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, eis que o feito de código 

104403 refere-se a embargos à execução e não a uma execução de título 

extrajudicial. Deverá o nobre subscritor esclarecer a que se referem os 

presentes embargos. Prazo: 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106012 Nr: 2845-83.2018.811.0101

 AÇÃO:  P roced imen to  Conc i l i a tó r i o -> Inc i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DA SILVA CABRERIZO, COLONIZADORA 

SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833, RENAN GARCIA BRUSCAGIN - OAB:MT/14707-E, SIMONE 

BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de adjudicação e julgo 

PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I do Código de Processo Civil, produzindo esta sentença o mesmo efeito 

da escritura a ser firmada.2. Para que se proceda ao cumprimento da 

presente decisão, necessário se faz a abertura de matrícula no CRI local. 

Assim, oficie-se o 6º Ofício Extrajudicial de Cuiabá, requerendo certidão 

de inteiro teor da matrícula 17.636, referente à quadra 111, Lote 15, 

situado na rua Manoel Corsino do Amarante, n. 157, Bairro Campo Verde, 

com área de 645 metros quadrados, no prazo de 10 (dez) dias.3. Ainda, 

oficie-se o Município de Cláudia requerendo certidão de localização do 

imóvel acima descrito, no prazo de 10 (dez) dias.4. Com o retorno positivo 

dos ofícios, expeça-se ofício ao Registro de Imóveis desta Comarca para 

providenciar a abertura de matrícula e após comprove-se nos autos.5. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106671 Nr: 3180-05.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE 

OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO-SITOMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

2. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82299 Nr: 1494-51.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 670 de 818



S/A - REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:MT/17544, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:16.244 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Autos n. 1494-51.2013.811.0101 (Id. 82299)

Anulatória de Débito

Requerente: MADEIREIRA OURO VERDE LTDA

Requerido: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

Vistos.

1. Trata-se de Ação Anulatória de débito em que a parte Autora sustenta 

não ser responsável pelo valor cobrado a título de fatura de recuperação 

de consumo.

Não obstante, é pacífico nos tribunais superiores quanto ao caráter 

pessoal (propter personam) das relações que envolvem o fornecimento de 

energia elétrica.

Nesse sentido, infere-se dos autos que a Unidade Consumidora não está 

no nome do Autor, bem como ser confessado por este a ausência de 

transferência de titularidade, ensejando, por conseguinte, na carência de 

ação pela ilegitimidade ativa.

Ocorre que o Novo Código Civil inovou no sentido de que o magistrado não 

poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia 

manifestação destas, vedando-se a chamada “decisão surpresa”, 

conforme os artigos 9 e 10 do CPC.

 2. Destarte, nos termos acima expostos e com o escopo de prestigiar o 

princípio do contraditório e ampla defesa, evitando-se, ocasionalmente, 

qualquer alegação de nulidade, intimem-se as partes para, querendo, opor 

algum fato impeditivo à ilegitimidade ativa no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após, conclusos para despacho/decisão.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 21 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106015 Nr: 2847-53.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Novais da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de adjudicação e julgo 

PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I do Código de Processo Civil, produzindo esta sentença o mesmo efeito 

da escritura a ser firmada.2. Para que se proceda ao cumprimento da 

presente decisão, necessário se faz a abertura de matrícula no CRI local. 

Assim, oficie-se o 6º Ofício Extrajudicial de Cuiabá, requerendo certidão 

de inteiro teor da matrícula 17.636, referente à quadra 129, Lote 12, 

situado na rua Getúlio Vargas, n. 1447, Bairro Campo Verde, com área de 

630 metros quadrados, no prazo de 10 (dez) dias.3. Ainda, oficie-se o 

Município de Cláudia requerendo certidão de localização do imóvel acima 

descrito, no prazo de 10 (dez) dias.4. Com o retorno positivo dos ofícios, 

expeça-se ofício ao Registro de Imóveis desta Comarca para providenciar 

a abertura de matrícula e após comprove-se nos autos. Eventuais 

despesas com a abertura de matrícula ficarão a cargo do primeiro 

Requerente.5. Sem prejuízo dos itens anteriores, expeça-se carta de 

adjudicação em favor do primeiro Requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 

6. Condeno o primeiro Requerente ao pagamento das custas 

processuais.7. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da 

ausência de litigiosidade.P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, proceda-se 

o arquivamento com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52212 Nr: 193-74.2010.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RODRIGUES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOBO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Nestes termos, julgo PROCEDENTES os embargos à execução, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR NULA as notas 

promissórias anexadas nestes autos às fls. 29/30 que são objetos da 

execução de título extrajudicial código 51734, por serem inexequíveis (art. 

917, inciso I, do CPC), e consequentemente, JULGAR EXTINTA a ação 

principal (processo 51734), b) CONDENAR o embargado ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da ação, por litigância de 

má-fé, que se prestará a indenizar a parte embargante, o que faço com 

fulcro no art. 80, incisos I e II e art. 81, ambos do CPC.CONDENO o 

embargado ao pagamento dos honorários periciais homologados em R$ 

2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais), devendo ser atualizados 

desde a data da homologação.CONDENO a parte Embargada ao 

pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios 

sucumbenciais, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois e quinhentos mil) 

reais.Nos autos principais, CONDENO o embargado/exequente ao 

pagamento das custas, devendo ser observado que é beneficiário da 

justiça gratuita, bem como REVOGO penhora realizada em 23.07.2010, na 

Caminhonete cabine dupla, cor cinza, marca Ford/ECOSPORT, ano/modelo 

2003/2004, Placa KAS 4690, RENAVAM 813029066 e Chassi: 

9BFZE12N948531766 (fl. 25).Translade-se cópia desta decisão aos autos 

principais, cumprindo-se o necessário. P.R.I.Desapensem-se estes autos 

dos autos principais.Certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se com baixa na distribuição.Cláudia, 21 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105769 Nr: 2712-41.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA LAÍS LUNKES - 

OAB:25488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. (...) Assim, recebo os embargos, atribuindo efeito suspensivo à 

execução, tendo em vista a nomeação de bem à penhora e a penhora on 

line parcial bem como a fundamentação acima exarada. Remeta-se cópia 

da presente aos autos principais. 2. Reduza-se a termo a penhora nos 

autos principais (código 80141). 3. Intime-se a parte embargada para 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 17, LEF). 4. Se com 

a resposta forem apresentados documentos, intime-se a parte embargante 

para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, voltem conclusos. 5. Procedo nesta data o apensamento deste 

feito à execução fiscal sob código 801410. 6. Defiro o parcelamento das 

custas processuais, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, 

devendo a primeira ser feita no prazo de 30 (trinta) dias. 7. Int. 8. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105265 Nr: 2477-74.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Estudantes do Transporte Coletivo de 

Cláudia - AETCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.P. MEDEIROS TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Vistos.

1. Certifique-se a tempestividade dos embargos.

 2. Em caso positivo, recebo os embargos sem atribuição de efeito 

suspensivo à execução, haja vista não haver pedido de tal efeito.

Caso sejam intempestivos, voltem conclusos.

3. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC).

4. Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se o 

embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Caso contrário, voltem conclusos para deliberação.

5. Determino o apensamento deste feito aos autos principais (código 

102077).

6. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105672 Nr: 2657-90.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO liminarmente os embargos à execução fiscal, 

posto que ausente a garantia do Juízo, conforme exigência contida no 

artigo 16, § 1º da Lei n. 6.830/1980.Consigno que a matéria ora ventilada 

nos presentes embargos poderá ser objeto de exceção de pré 

executividade nos autos principais, caso não haja necessidade de dilação 

probatória.Determino o prosseguimento da execução fiscal (código 94594) 

e seu desapensamento.Int.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85086 Nr: 140-20.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO BEHLING, ROSINETE DO VALE 

ALENCAR BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Florêncio de Castilho - 

OAB:15640, VIVIANNE CRISTINE CALDAS AYRES - OAB:9826

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar os advogados das partes para 

manifestarem-se acerca do laudo pericial no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86337 Nr: 754-25.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÊMIA MATOS DA SILVA, ESPÓLIO DE JOÃO 

JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar os advogados das partes para 

manifestarem-se acerca do laudo pericial no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103076 Nr: 1419-36.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA EPP, 

Daiane Seganfredo, NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA 

SEGANFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 103076)

Ação Monitória

Requerente: BANCO DO BRASIL S/A

Requeridos: DAIANE SEGANFREDO E OUTROS

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de extinção do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante no evento anterior, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do CPC.

 Custas já pagas pela parte Autora.

P.R.I

Arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105770 Nr: 2713-26.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA LAÍS LUNKES - 

OAB:25488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1(...) Assim, recebo os embargos, atribuindo efeito suspensivo à 

execução, tendo em vista a nomeação de bem à penhora e a penhora on 

line parcial bem como a fundamentação acima exarada. Remeta-se cópia 

da presente aos autos principais. 2. Reduza-se a termo a penhora nos 

autos principais (código 81760). 3. Intime-se a parte embargada para 

apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 17, LEF). 4. Se com 

a resposta forem apresentados documentos, intime-se a parte embargante 

para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, voltem conclusos. 5. Procedo nesta data o apensamento deste 

feito à execução fiscal sob código 81760. 6. Defiro o parcelamento das 

custas processuais, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, 

devendo a primeira ser feita no prazo de 30 (trinta) dias. 7. Int. 8. 

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82507 Nr: 1085-37.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS 

DA FAZENDA JAGUARIBE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB-MT 9.106, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, 

LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT, MARCOS LEVI 

BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para o fim de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do 

montante de R$ 11.685,35 (onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e 

trinta e cinco centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de vencimento 

de cada fatura.Defiro à parte Requerida os benefícios da justiça 

gratuita.Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% 

sobre valor atualizado da condenação (art. 85, §3º, inciso I, do CPC), 

devendo ser observado que parte é beneficiária da justiça 
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gratuita.P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, proceda-se ao 

arquivamento dos autos, com as baixas e anotações necessárias.Cláudia, 

21 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80457 Nr: 790-72.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PORFIRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no importe de 100% do salário de contribuição, nos termos do art. 

44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir de 

06.07.2012 (data da negativa via administrativa referente ao pedido de 

prorrogação do benefício), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81161 Nr: 308-90.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS ME, ILDO RIBEIRO DE 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 III – DISPOSITIVOAnte o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, para: a) RECONHECER A PRESCRIÇÃO do cheque quando 

do protesto, nos termos dos artigos 33 e 48 da Lei nº 7.357/85; b) 

ANULAR O PROTESTO nº 9926, existente no Cartório de 2º Ofício 

Extrajudicial desta Comarca, no montante de R$ 21.886,30, com 

vencimento par 07/12/2012, em nome de M M MADEIRA & CIA LTDA EPP; 

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de danos morais, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar 

da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.Em razão da sucumbência 

mínima do pedido, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10 (dez) 

por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se 

o 2º Ofício Extrajudicial para dar cumprimento ao item “b” do dispositivo. 

P.R.I.Após o trânsito em julgado, em não havendo requerimentos, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 21 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80512 Nr: 857-37.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR APARECIDO SMANHOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a presente 

ação de cobrança.Condeno o Autor ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, os últimos no importe de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85 do NCPC, devendo ser 

observado que a parte é beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.Cláudia, 21 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80295 Nr: 617-48.2012.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JARACATIÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, JOSE MARCELO COPANSKI, EVELIZE CAROLINA 

GUTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT/6.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078/MT, RUSSIAN DOS 

SANTOS - OAB:MT 19.016/A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, 

revogando-se a liminar concedida às fls. 37/38.Condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas processuais, as quais já foram recolhida, e 

honorários advocatícios em prol da parte Requerida, no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para cada um, nos termos do artigo 85, § 2º do 

Código de Processo Civil.P.R.I.Após o trânsito em julgado, desapensem-se 

e arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 21 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105780 Nr: 2721-03.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI STAHNKE FELDHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:MT 8016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão 

da aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a 

fase instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que 

se falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.4. Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade.5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183).6. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81539 Nr: 706-37.2013.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO GAUDENCIO MARTINS, TAIS 

GAUDENCIO MARTINS, ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO 

FERREIRA JUNIOR, ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Renato de Oliveira 
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- OAB:PR nº 40.424, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação dos advogados das partes 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários apresentada pelo Sr. 

Carlos Fernando Ferraciolli, Perito Forense, ás fls. 409.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81708 Nr: 882-16.2013.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADARICO DIAS, ESPÓLIO DE OSCAR 

HERMÍNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação dos advogados das partes 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários apresentada pelo Sr. 

Carlos Fernando Ferraciolli, Perito Forense, ás fls. 407.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81538 Nr: 705-52.2013.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL, 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação dos advogados das partes 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários apresentada pelo Sr. 

Carlos Fernando Ferraciolli, Perito Forense, ás fls. 400.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-57.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VENICIOS PETRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PETRI OAB - MT0014317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Primeiramente, intime-se a parte Requerida da sentença 

prolatada no endereço informado pelo Autor: " executado atende pelo 

alcunha LACRAIA e reside atualmente no seguinte endereço: Rua 

Joaçaba, n.74, centro, União do Sul-MT." 2. Decorrido o prazo sem 

interposição de recurso e sem pagamento voluntário, voltem conclusos 

para analise do pedido de cumprimento de sentença. 3. Int. Cláudia, 22 de 

novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-20.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO ANTONIO ROQUE NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Em que pese os motivos elencados pela parte autora para o 

indeferimento do pedido de redesignação de audiência, defiro o pedido, a 

fim de prestigiar a celeridade processual e a conciliação entre as partes. 

Assim, paute-se nova audiência de conciliação, devendo a parte 

Requerida ser intimada via DJE, na pessoa de seu advogado, sob pena de 

revelia caso não compareça ao ato. 2. Intime-se pessoalmente a parte 

autora e ciência à Defensoria Pública. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 

22 de novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-57.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

J.J KOTZ COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JOSE GONCALVES - MATERIAL PARA CONSTRUCAO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Defiro o pedido constante na manifestação n. 14260706. 

Inclua-se no polo passivo a empresa J. DA GUIA BISPO CUNHA 

SERRARIA, e seu endereço como sendo Avenida Professor José de 

Castro Doria, s/n, setor industrial, Cláudia/MT. 2. Após, paute-se nova 

audiência de conciliação, devendo a parte Requerida ser intimada por 

mandado e a parte autora, via DJE. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 22 

de novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-34.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000060-34.2018.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR Promovido: REQUERIDO: 

WESLEY FRANCISCO NOVAES Vistos. 1. Procedo as buscas do atual 

endereço da parte Requerida/Executada (CPF n. 042.164.181-98) nos 

sistemas que o Juízo tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg e 

SIEL, desde que atendidos os dados necessários para a pesquisa. 2. Em 

sendo encontrado endereço diverso do constante nos autos, paute-se 

nova audiência de conciliação e CITE-SE/INTIME-SE e caso necessário, 

expeça-se carta precatória para tal fim. 3. Em caso negativo, intime-se a 

parte Autora/Exequente para requerer o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias. 4. Intimem-se. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 22 de 

novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-70.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000131-70.2017.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: RAFAEL RIBEIRO Executado: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A, ELO SERVICOS S.A. Vistos. 1. Tratando-se de cumprimento 

de sentença, proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema. 

2. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

valor apresentado na última atualização trazida nos autos , no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da 

condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o não 

pagamento, à Contadora Judicial para incidência da multa prevista e 

atualização do débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora on line 

e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 4. Diligências necessárias. 

Cláudia,22 de novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-35.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SADI GIACHINI (REQUERENTE)

MEIRE LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000155-35.2016.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: SADI GIACHINI, MEIRE LUCIA DE SOUZA Executado: 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se da fase de 

Execução de Sentença. Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo 

aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, CPC): Ante a 

CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do valor depositado pela parte 

Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença 

com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do 

patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada na 

conta judicial informada pela parte autora. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Cláudia, 22 de novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-08.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE RODRIGUES BOMFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000021-08.2016.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: LUANE RODRIGUES BOMFIM Executado: REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Trata-se da fase de Execução de Sentença. 

Sendo isto o que basta relatar (Art. 38, LJE), sigo aos fundamentos e ao 

final decido (Art. 489, CPC): Ante a CONCORDÂNCIA pela parte 

Requerente do valor depositado pela parte Requerida, nos termos do 

artigo 523 do CPC, julgo cumprida a sentença com relação a esta 

demandada, aplicando-se subsidiariamente o art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome do patrono da Requerente 

para o levantamento da quantia depositada na conta judicial informada pela 

parte autora. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Diligências necessárias. Cláudia, 22 de novembro de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40460 Nr: 36-55.2011.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RDDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a guarda 

definitiva da criança WILLIAN BRENO DA SILVA à Sra. ROSE DARC DA 

COSTA SILVA, e via de consequência JULGO extinto o feito, com a 

apreciação do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 487, inciso I do 

CPC.LAVRE-SE o competente termo e INTIME-SE a parte requerente para 

que compareça em juízo a fim de prestar o compromisso.Na forma do art. 

141, §3º, do ECA, descabe pagamento de custas e 

emolumentos.Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

proceda-se às baixas e ARQUIVE-SE.Ciência ao Ministério PúblicoP. I. 

CUMPRE-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37562 Nr: 638-17.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. Carvalhais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11.455-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES 

os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida à 

obrigação de fazer consistente em plantar mudas de árvores a serem 

apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para cada quatro 

m³ de madeira apreendida, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral coletivo, para o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente.DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da 

Lei n. 7.357/85.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.P. I. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87990 Nr: 1625-38.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI MEDEIROS DOS SANTOS SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE JESUS 

PERASSI PERES - OAB:2383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, via Dje, 

para, querendo, impugnar a contestação de referência 11, no prazo legal.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26832 Nr: 2198-51.2005.811.0099

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRC, ARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Sublinhando a relevância da Lei 13.146/15, não se pode perder de vista 

que houve a interdição de Adevânia, sendo relevante buscar a opinião de 

sua curadora sobre o casamento, já tendo se manifestado o Ministério 

Público concordando com a possibilidade de casamento.

Por isso:

1.INTIMAR a parte-autora (há advogado constituído) para se manifestar 

sobre a concordância ou não com o casamento, explicando a razão em 

caso de negativa;

2.Nada falando, INTIMAR pessoalmente para se manifestar (nomeando 

Defensor, se for o caso);

3.Após manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84536 Nr: 3769-03.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA VIEIRA DE GOIS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado.Superado o ponto, de rigor a tramitação 

do processo.Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência 

de conciliação, por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria não 

se faz presente. Assim, à SECRETARIA para:1.CITAR o Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, isso para:a.Responder (inclusive contestar) 

o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 

183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 

do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado entre o 

TJMT e a Procuradoria Geral Federal;2.Após, à parte-autora para 

impugnação (caso haja resposta com contestação) ou especificação de 

provas (caso haja revelia);3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 568-18.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO ISÉLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão de fl. 22, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito, atendando-se ao art. 183, §1º, 

do CPC;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28563 Nr: 43-07.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLISVALNICE DOS SANTOS AMARAL 

BEZAGIO, LEANDRO POLETTO BEZAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:3551/MT, FELÍCIO HIROCAZU IKENO - OAB:3.470/MT, VANESSA 

TOKIE KAWABATA ISHIKI - OAB:3445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso de prazo em relação à suspensão do processo, 

à SECRETARIA:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28239 Nr: 1206-56.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte-executada já foi citada, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de novo mandado de citação.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a certidão de fl. 28v;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 485, III, 

do CPC.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28560 Nr: 35-30.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SOLANGE DORNER VASCONCELOS, 

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:3551/MT, FELÍCIO HIROCAZU IKENO - OAB:3.470/MT, VANESSA 

TOKIE KAWABATA ISHIKI - OAB:3445/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso de prazo em relação à suspensão do processo, 

à SECRETARIA:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64135 Nr: 904-46.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COM. EXP. MADEIRAS LORENZETTI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 44 e dos documentos de fls. 45/46 

(Parcelamento de dívida), à SECRETARIA:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito, atentando-se ao disposto no 

art. 183, §1º, do CPC;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28562 Nr: 37-97.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS, SIRLEI 

TIBES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELÍCIO HIROCAZU IKENO - 

OAB:3.470/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a cooperação processual, tal qual posta no Código de 

Processo Civil, ACOLHE-SE o pleito da parte-exequente (fl. 76).

Por isso, CONCEDE-SE o prazo de 20 (vinte) dias para que a 

parte-exequente informe o endereço dos executados e/ou requeira o que 

de direito.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32018 Nr: 48-58.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de requerimento de penhora “online” (fls. 21/22) de valores para 

fins de satisfazer a dívida do executado, solicitando o bloqueio de saldos 

em conta bancária da parte-executada.

Citação feita, inexiste notícia de pagamento.

 Por isso, DEFERE-SE a penhora online via BACENJUD e, nesta 

oportunidade, anexa-se a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponíveis.

Os autos permanecerão em Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo inicial o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o requerido deverá ser 

intimado para, querendo, manifestar-se, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, será 

desbloqueada a importância (artigo 836 do Código de Processo Civil).

Havendo bloqueio e transferência (mesmo que parcial), INTIMAR a 

parte-executada para ciência e manifestação (atentando-se ao art. 12, 

§1º e §3º, da LEF). Após, INTIMAR a Exequente para manifestação.

 Não sendo encontrados bens, INTIMAR a Exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76197 Nr: 2960-47.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para abrir vistas para 

apresentar as alegações finais uma vez que a parte autora já apresentou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35173 Nr: 97-31.2011.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERREIRA, GERALDO EDWIGES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição.

Considerando as informações contidas na certidão de fl. 234, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto ao interesse em prosseguimento do 

feito e/ou requerer o que de direito, informando, inclusive, o seu atual 

endereço;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 677 de 818



 Cod. Proc.: 76522 Nr: 3198-66.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:OAB/MT 14.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que se manifeste quanto a 

apresentação de novos quesitos ou a utilização dos quesitos já juntados 

na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80627 Nr: 1439-33.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGÓRIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Inicial, isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a conceder aposentadoria por idade em favor de GREGÓRIO 

FREITAS, no valor de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício, 

mais 1% (um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, com 

utilização de fator previdenciário se favorável à parte-auroa e, ausente a 

indicação de salário de contribuição no CNIS, utilização da sistemática da 

IN 77/2015, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(19/01/2017), concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...] Tópico síntese 

do julgadoà a) nome do segurado: GREGÓRIO FREITAS; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: a 

calcular; d) data de início do benefício – DIB: 19/01/2017 (data o 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS 

(benefício ativo pela antecipação de tutela); g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29893 Nr: 962-93.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDN, IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 104, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documento de procuração, a 

fim de comprovar os poderes de representação, frisando a necessidade 

de atentar aos arts. 76, §1º, I e 321, p. único, ambos do CPC.;

2. Com a juntada do documento, CUMPRIR conforme determinado à fl. 102;

3. Após, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34106 Nr: 526-32.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCMDS, KVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFEREM-SE os requerimentos da parte-exequente e do Ministério 

Público, tendo em vista que a parte-executada já foi devidamente (e 

pessoalmente) citada, conforme certidão de fl. 24v.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR novamente a parte-autora, através de seu advogado para que, 

no prazo de 10 dias, manifeste-se em relação à certidão negativa de fl. 

59v, bem como requeira o que entender de direito;

2. Com a resposta, VISTAS ao Ministério Público;

3. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28969 Nr: 308-09.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Vistos...

Homologa-se a desistência ao recurso.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora;

2. Decorrido o prazo de 30 dias sem requerimento, arquivar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 2903-92.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON NEI RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora a se manifestar quanto a 

Certidão de Ref: 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84531 Nr: 3768-18.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA BUNDCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CONCEIÇAO SOUZA - 

OAB:12214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado.Superado o ponto, de rigor a tramitação 

do processo.Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência 
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de audiência de conciliação, isso por causa de sua inviabilidade, já que a 

Procuradoria, como se depreende da praxe, não se faz presente. Não 

obstante, nada impede que audiência de conciliação seja marcada a 

pedido do requerente e/ou do requerido. Assim, à SECRETARIA 

para:1.Citar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, isso para 

contestar o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias 

(arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida 

pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado 

entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal;2.Após, à parte-autora para 

impugnação (se houver resposta com contestação) ou para especificar 

provas (se ocorrer a revelia);3.Após, conclusos.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62436 Nr: 836-33.2013.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGDP, KDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme informações extraídas do processo código 70366, a 

parte-autora reside atualmente na Rua Centro Sul, no bar rosa terceira 

casa depois do América, Bairro Cidade Alta, em Juruena-MT, Fone 66 

98427-8094.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora da sentença prolatada, atentando-se ao 

endereço acima mencionado;

2. Cumpridas as demais deliberações da sentença, ARQUIVAR.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26059 Nr: 1440-72.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAULO KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 31 e do documento de fl. 32 (Parcelamento 

de dívida), à SECRETARIA:

1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito, atentando-se ao disposto no 

art. 183, §1º, do CPC;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35216 Nr: 127-66.2011.811.0099

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VT, DS-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIANomeada como Defensora, fixam-se como honorários 

advocatícios à advogada GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO 

(OAB/MT – 23.573-O) o valor de 01 URH (consoante Tabela de Honorários 

da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da 

CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61972 Nr: 368-69.2013.811.0099

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSN, JKMDS, KJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Devido o lapso temporal transcorrido, ACOLHE-SE o pleito do Ministério 

Público (fl. 53).

Portanto, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR o Termo de Guarda Provisória em nome de JOSÉ DE SOUZA 

NETO;

2. INTIMAR a advogada Dra. Sara Tonezer para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o endereço da parte-autora e da parte-requerida, 

bem como requeira o que de direito, no mesmo prazo;

3. INFORMANDO os endereços (tanto da parte-autora quanto da 

requerida):

a. CITAR da parte-requerida para apresentar resposta, (inclusive 

contestação), isto no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao previsto 

no art. 344 do CPC;

b. INTIMAR o representante dos menores para comparecer ao Fórum para 

assinar o Termo de Guarda Provisória expedido;

c. DETERMINAR à Equipe Multidisciplinar do Judiciário vinculada ao Juízo, 

para que realize estudo psicossocial (atentando-se ao endereço 

informado) em relação ao lar do requerente, de preferência com os 

menores presentes; OBS.: o Relatório deve ser entregue 30 dias após o 

dia da visita;

4. Não informando os endereços ou decorrido o prazo para tanto, 

conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34111 Nr: 531-54.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILBERTO ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114-MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o não encontro do requerido no endereço indicado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

o endereço atualizado do requerido e/ou requeira o que de direito;

2. Havendo a informação do endereço:

a. INTIMAR a parte-requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
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pagamento do débito atualizado (art. 523, do CPC), atentando-se ao 

disposto no art. 523, §1°, do CPC;

b. Não efetuado o pagamento no prazo mencionado, certifique-se e 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do crédito vindicado, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar 

a ordem de preferência do art. 835, do Código de Processo Civil, bem 

como o art. 872 do mesmo Código;

c. Efetuada a penhora e a avaliação e lavrado o respectivo auto, 

INTIME-SE o devedor para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias;

d. Decorrido o prazo, com ou sem a impugnação do devedor, conclusos.

3. Não informado o endereço, havendo algum outro requerimento ou 

decorrido o prazo sem manifestação, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76154 Nr: 2934-49.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO CRISTIANO CORDEIRO DOS 

SANTOS, Rg: 1.796.346-0, Filiação: Reginaldo Cordeiro dos Santos e Ineis 

Aparecida dos Santos, data de nascimento: 23/08/1985, brasileiro(a), 

natural de Ibitiuva-SP, convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar o requerido e a 

requerente, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se 

faça necessário.Após o trânsito em julgado, arquivar com as baixas de 

estilo.Cotriguaçu/MT, 01 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 21 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76561 Nr: 3220-27.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS, WESLEI 

FERNANDES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT, EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS, 

Cpf: 07196073100, Filiação: Maria Aparecida Francisca dos Santos e 

Oramisses Antonio dos Santos, data de nascimento: 11/03/1998, 

brasileiro(a), natural de Ouro Preto-RO, Telefone 66 9 8418-8048 e 

atualmente em local incerto e não sabido WESLEI FERNANDES 

NASCIMENTO, Rg: 28732308, Filiação: Nelza Fernandes e Aparecido da 

Silva Nascimento, data de nascimento: 28/08/1998, brasileiro(a), natural de 

Juina-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, 

isso para:i.CONDENAR RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS e WESLEI 

FERNANDES NASCIMENTO pela prática da conduta tipificada no art. 157, 

§2º, II, do CP;ii.CONDENAR RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS e WESLEI 

FERNANDES NASCIMENTO pela prática da conduta tipificada no art. 14 da 

Lei 10.826/03;iii.ABSOLVER RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS e 

WESLEI FERNANDES NASCIMENTO quanto ao inciso I do §2º do art. 157 

do CP.IV DOSIMETRIA DA PENAIV.1 RODRIGO APARECIDO DOS 

SANTOSPassa-se, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código, à 

dosimetria da pena a ser aplicada.Inicia-se com o art. 59 do Código 

Penal:Fixação da penaArt. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos 

antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, 

às circunstâncias e conseqüências d/o crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime:I - as penas aplicáveis 

dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 

previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 

liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por 

outra espécie de pena, se cabível.Inicia-se com a dosimetria referente ao 

art. 157, §2º, II, do CP. Especificando-se, o que se tem é:a.Culpabilidade: 

nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não chegando a haver, 

por exemplo, premeditação peculiar;b.Antecedentes: não há registro 

juntado quanto a antecedentes;c.Conduta social: não há notícia de que 

faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia 

no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração 

neutra.d.Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional 

feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o 

processo. Valoração neutra;e.Motivos: inerente ao tipo. Valoração 

neutra;f.Circunstâncias: a prática de infração penal por meio de concurso 

de pessoas é mais reprovável, mas é causa de aumento de pena. 

Valoração neutra;g.Consequências: inexiste indicativo de consequência 

peculiar. Valoração neutra;h.Comportamento da vítima: a vítima em nada 

contribuiu para o desencadeamento fático. Valoração neutra. Pelo número 

de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ZERO), fixa-se a pena-base em 

04 anos de reclusão. Há atenuante.Valora-se a confissão, a qual foi 

bastante ampla. Presente a menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Não há 

agravante. Pena já no mínimo (Enunciado 231 do STJ), descabe falar em 

atenuação. Por isso, fixa-se a pena-intermediária em 04 ANOS DE 

RECLUSÃO. Não há causa de diminuição.Há causa de aumento. Incidente 

a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP (“concurso de 

pessoas”). Tendo havido o concurso de duas pessoas, aumenta-se a 

pena em 1/3. Por isso, fixa-se a pena em 05 ANOS E 04 MESES DE 

RECLUSÃO E 86 DIAS-MULTA (alterada na mesma proporção da pena 

privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato (não há notícia de renda). Segue-se com a 

dosimetria referente ao art. 14 da Lei 10.826/03. Especificando-se, o que 

se tem é:a.Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à 

espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação 

peculiar;b.Antecedentes: não há registro juntado quanto a 

antecedentes;c.Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de 

nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser 

negativo o comportamento. Valoração neutra.d.Personalidade: 

desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, 

tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração 

neutra;e.Motivos: inerente ao tipo. Valoração neutra;f.Circunstâncias: 

nada que se afaste do normal do tipo. Valoração neutra;g.Consequências: 

inexiste indicativo de consequência pecul iar .  Valoração 

neutra;h.Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o 

desencadeamento fático. Valoração neutra. Sem circunstância 

desfavorável, fixa-se a pena-base em 02 anos de reclusão. Há 

atenuante.Valora-se a confissão. Presente a menoridade relativa (art. 65, 

I, do CP). Não há agravante. Pena já no mínimo (Enunciado 231 do STJ), 

descabe falar em atenuação. Não há causas de aumento ou 

diminuição.Assim, fixa-se a pena em 02 anos de reclusão e 10 

dias-multa,cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo 
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do fato (não há notícia de renda). As condutas, entre si, revelam cenário 

de concurso material de crimes (art. 69 do CP). Portanto, devem as penas 

ser somadas. Com isso, chega-se a 07 ANOS e 04 MESES DE RECLUSÃO 

e 96 DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente 

ao tempo do fato (não há notícia de renda). Quanto à DETRAÇÃO (art. 

387, §2º, do CPP), verifica-se que o acusado ficou preso do dia 

20/09/2017 até 22/09/2017, o que significa o tempo de 03 dias, não 

havendo consequência para fins de progressão. Por força do art. 33, §2º, 

“B”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” 

PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME SEMIABERTO para início de 

cumprimento da pena. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código 

Penal, já que houve violência, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.Impossível a suspensão 

condicional da pena (art. 77 do Código penal), já que a pena supera os 02 

anos. IV.2 WESLEI FERNANDES NASCIMENTOPassa-se, nos termos dos 

arts. 59 e 68, ambos do Código, à dosimetria da pena a ser 

aplicada.Inicia-se com o art. 59 do Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - 

O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências 

d/o crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme 

seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:I - as 

penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, 

dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.Inicia-se com a dosimetria 

referente ao art. 157, §2º, II, do CP. Especificando-se, o que se tem 

é:i.Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não 

chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar;j.Antecedentes: 

não há registro juntado quanto a antecedentes;k.Conduta social: não há 

notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como 

não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração 

neutra.l.Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional 

feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o 

processo. Valoração neutra;m.Motivos: inerente ao tipo. Valoração 

neutra;n.Circunstâncias: a prática de infração penal por meio de concurso 

de pessoas é mais reprovável, mas é causa de aumento de pena. 

Valoração neutra;o.Consequências: inexiste indicativo de consequência 

peculiar. Valoração neutra;p.Comportamento da vítima: a vítima em nada 

contribuiu para o desencadeamento fático. Valoração neutra. Pelo número 

de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ZERO), fixa-se a pena-base em 

04 anos de reclusão. Há atenuante.Presente a menoridade relativa (art. 

65, I, do CP). Não há agravante. Pena já no mínimo (Enunciado 231 do 

STJ), descabe falar em atenuação. Por isso, fixa-se a pena-intermediária 

em 04 ANOS DE RECLUSÃO. Não há causa de diminuição.Há causa de 

aumento. Incidente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP 

(“concurso de pessoas”). Tendo havido o concurso de duas pessoas, 

aumenta-se a pena em 1/3. Por isso, fixa-se a pena em 05 ANOS E 04 

MESES DE RECLUSÃO E 86 DIAS-MULTA (alterada na mesma proporção 

da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato (renda de R$1200,00 quando dos fatos). 

Segue-se com a dosimetria referente ao art. 14 da Lei 10.826/03. 

Especificando-se, o que se tem é:i.Culpabilidade: nada que fuja ao comum, 

sendo normal à espécie, não chegando a haver, por exemplo, 

premeditação peculiar;j.Antecedentes: não há registro juntado quanto a 

antecedentes;k.Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de 

nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser 

negativo o comportamento. Valoração neutra.l.Personalidade: 

desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, 

tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração 

neutra;m.Motivos: inerente ao tipo. Valoração neutra;n.Circunstâncias: 

nada que se afaste do normal do tipo. Valoração neutra;o.Consequências: 

inexiste indicativo de consequência pecul iar .  Valoração 

neutra;p.Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o 

desencadeamento fático. Valoração neutra. Sem circunstância 

desfavorável, fixa-se a pena-base em 02 anos de reclusão. Há atenuante. 

Deve ser valorada a menoridade relativa.Estando no mínimo a pena, 

inviável a atenuação (Enunciado 231 da Súmula do STJ). Não estão 

presentes agravantes. Não há causas de aumento ou diminuição.Assim, 

fixa-se a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa,cada um 

equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (renda de 

R$1200,00 quando dos fatos). As condutas, entre si, revelam cenário de 

concurso material de crimes (art. 69 do CP). Portanto, devem as penas ser 

somadas. Com isso, chega-se a 07 ANOS e 04 MESES DE RECLUSÃO e 

96 DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao 

tempo do fato (renda de R$1200,00 quando dos fatos). Quanto à 

DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o acusado ficou preso 

do dia 20/09/2017 até 11/10/2017, o que significa o tempo de 22 dias, não 

havendo consequência para fins de progressão. Por força do art. 33, §2º, 

“b”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” 

PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME SEMIABERTO para início de 

cumprimento da pena. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código 

Penal, já que houve violência, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.Impossível a suspensão 

condicional da pena (art. 77 do Código penal), já que a pena supera os 02 

anos. V DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACONDENAM-SE os 

condenados ao pagamento das custas e despesas processuais (“pro 

rata”), cuja cobrança, pela situação de pobreza indicada, fica com a 

exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Não tendo havido 

discussão sobre o assunto, deixa-se de condenar os réus ao pagamento 

de valor mínimo a título de indenização civil. Decreta-se o PERDIMENTO, em 

favor da União, da arm/munições, isso por conta do art. 91, II, “a”, do 

Código Penal. Caso ainda não tenha sido feito, encaminhar ao Comando do 

Exército deste Estado, isso para destruição ou doação, nos termos do art. 

25 da Lei 10.826/03. Tendo havido nomeação de Defesa, fixam-se como 

honorários advocatícios a EMERSON MONTEIRO TAVARES (OAB 

19736/MT) o valor de 09 URH, o qual deve ser custeado pelo Estado de 

Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de 

honorários (devidamente selada).Tendo havido nomeação de Defesa, 

fixam-se como honorários advocatícios a ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS (OAB 21383/MT) o valor de 08 URH, o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Oportunamente, após certificar o 

trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.PROVIDENCIAR o necessário para a destruição da arma e 

munições;2.À CONTADORIA para calcular custas, demais despesas 

processuais e valor da pena de multa monetariamente corrigida;3.Quanto à 

PENA DE MULTA, proceder de acordo com o art. 686 do CPP e arts. 1598 

e ss. da CNGC;4.VALER-SE da fiança anteriormente prestada para fins de 

pagamento das custas, da prestação pecuniária e da multa. Caso reste 

saldo, DEVOLVER ao acusado;5.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao 

Instituto Nacional de Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório 

Distribuidor e às demais indicadas no art. 1453 da CNGC;6.INTIMAR a 

vítima (art. 201, §2º, do CPP), desde que encontrada no endereço indicado 

no processo;7.VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, os autos 

conclusos;8.Proceder à formação de AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, com 

a expedição de guia definitiva (ou provisória, conforme for), 

encaminhando conclusos para fins de especificação do cumprimento da 

pena (admonitória) ou para questão da suspensão condicional da 

pena;9.Após, ARQUIVAR com as baixas e cautelas de estilo. Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Publicar. Intimar, observando-se o art. 

392 do CPP, devendo o condenado ser indagado acerca do seu interesse 

em recorrer. Não encontrado para ser intimado pessoalmente (último 

endereço indicado no processo), proceder à intimação por Edital (prazo de 

20 dias). Havendo recurso de apelação, certificada a tempestividade, 

intimar apelante para razões e, após, apelado para contrarrazões, 

remetendo ao Tribunal de Justiça para julgamento. Caso o condenado 

deseje apelar, deve ser intimado o Defensor que atuou no processo para 

interpor e arrazoar o recurso, o que gerará nova fixação de URH. Não 

interpondo ou não arrazoando, NOMEAR outro Defensor para fazê-lo (a 

partir da lista da Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância). O 

mesmo procedimento será feito em caso de apelação do Ministério Público 

quanto às contrarrazões.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 21 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32369 Nr: 505-90.2009.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JOSÉ WALKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMENTO MERCANTIL GRANDO & GRANDO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o não encontro de valores via BACENJUD, à SECRETARIA 

para:

1. INTIMAR a parte-exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, requerendo o que de direito;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 21 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31422 Nr: 163-41.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO Advogado do réu Dr. Paulo 

Humerto Budoia, que os autos encontram-se com vista para que tome 

ciência de seu retorno a este Juízo, querendo, se manifeste.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82353 Nr: 2668-80.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rota 77 Transportes Rodoviários Ltda - ME, 

RENATO OTAZIL CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Faustino Lacerda de 

Albuquerque - OAB:339.010 OAB-SP, MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada de contestação, folhas 134-149, impulsiono os autos, 

para intimar a parte autora para que apresente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71918 Nr: 155-47.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VASCONCELOS FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Processo n.º 155-47.2014.811.0093

Código: 71918

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Edson Vasconcelos Faria

Vítima: João Lair Dias da Silva

Sentença

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em

face de Edson Vasconcelos Faria atribuindo-lhe a prática do crime 

previsto no

artigo 121, §2º, incisos III e IV, n/f do art. 14, inciso II, do Código Penal, 

tendo

como vítima João Lair Dias da Silva.

Narra a peça acusatória, no dia 15 de Fevereiro de 2014, no

Bar localizado na Rua Florianópolis, esquina com a Rua José dos Cedros, 

s/n,

Centro, por volta das 00h30min, neste município de Feliz Natal/MT, a vítima 

João

Lair Dias da Silva foi atingido por golpes de faca, sofrendo os ferimentos 

descritos

no Prontuário Médico encartado aos autos às fls. 51/60, através de meio 

cruel e

com recurso que dificultou a defesa da vítima, não causando a sua morte 

por

circunstâncias alheias a sua vontade.

Após regular instrução criminal, em juízo de admissibilidade

da culpa, decidiu-se pela pronúncia do réu como incurso nas sanções do 

artigo

121, §2º, incisos III e IV, n/f do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Por tais motivos, o réu foi submetido a julgamento popular

nesta data.

O Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos que lhes

foram postos para votação, reconheceu a materialidade e autoria do crime 

ora

julgado.

Na apreciação do terceiro quesito, os jurados, por maioria,

responderam SIM, mantendo a competência do Tribunal do Júri, bem como 

não

absolveram o réu.

Da mesma forma, os jurados concluíram pelo reconhecimento

das qualificadoras da utilização de meio cruel e meio que dificultou a 

defesa da

vítima.

Com base nessas considerações, atendendo a vontade

soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu EDSON 

VASCONCELOS

FARIA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e 

IV, n/f

do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena

e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

passo a

dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é normal ao tipo, não havendo o que

ser valorado;

Quanto aos antecedentes, verifica-se a existência de

condenação criminal transitada em julgado pelo crime de Tráfico de 

Drogas,

verifica-se que o trânsito ocorreu posteriormente aos fatos julgados, 

razão pela

qual, seus antecedentes devem ser considerados bons;

Quanto a sua personalidade e conduta social, não há nos

autos quaisquer elementos que indiquem situação negativa, razão pela 

qual tais

circunstâncias, da mesma forma, não devem ser consideradas;

Quanto ao motivo do crime, não há elemento que autorize sua

valoração;

As circunstâncias do crime não fugiram à regra do normal

quando se trata de delitos dolosos contra a vida, o que não permite 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 682 de 818



considerações;

Quanto às consequências do crime, embora graves, já que

houve tentativa de homicídio, verifica-se que tal fato integra o próprio tipo 

penal,

razão pela qual não pode ser considerada em desfavor do réu;

O comportamento da vítima não influenciou a ocorrência do

evento delituoso, não podendo ser valorado neste momento;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio

qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, em razão do meio cruel, deve 

a penabase

ser estabelecida em seu patamar mínimo, ou seja, em 12 (doze) anos de

reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da

confissão, circunstância atenuante, bem da agravante prevista no art. 61, 

inciso II,

alínea c (recurso que dificultou a defesa da vítima), devidamente 

reconhecida pelo

Conselho de Sentença. No entanto, nos termos do art. 67 do CP, entendo 

por bem

manter a pena no patamar já fixado.

Diante da ocorrência do crime tentado, previsto no art. 14,

inciso II do Código Penal, verifica-se que no caso, em virtude das lesões 

sofridas

pela vítima, a qual recebeu 13 (treze) facadas, bem como necessitou de

atendimento médico em hospital localizado em outra Comarca, 

demonstrando a

proximidade com a ocorrência resultado, aplico o redutor em grau mínimo, 

ou seja,

1/3 (um terço), fixando a pena final em 08 anos de reclusão.

Nos termos do art. 387, §2º do Código de Processo Penal,

desconto o tempo de pena provisória cumprida pelo réu no período de 

15/02/2014

a 09/06/2017, totalizando 03 anos, 08 meses e 10 dias, restando a ser 

cumprida a

pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal,

torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de

direitos.

Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena,

na forma do art. 77 do Código Penal, diante da pena aplicada.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b,

do Código Penal, bem como o art. 387, §2º do Código de Processo Penal, 

fixo o

REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de 

liberdade

ora imposta, e em razão da inexistência de estabelecimentos condizentes 

com o

regime ora fixado, o juízo da execução penal deverá estabelecer as 

medidas cabíveis

ao caso.

Em atenção ao disposto no §1º do artigo 387 do Código de

Processo Penal, tendo em vista que o réu respondeu em liberdade até o 

presente

momento, não havendo alteração da situação fática que reflita a 

necessidade de

decretação da sua prisão preventiva, bem como diante do quantum de 

pena

aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao disposto no art. 387, IV do Código de Processo

Penal, deixo de fixar indenização mínima por não haver pedido expresso 

neste

sentido.

DELIBERAÇÕES FINAIS:

Após o trânsito em julgado da presente decisão:

a) Expeça-se ofícios aos órgãos de registro na forma de

costume, inclusive ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, em cumprimento 

ao art.

15, inciso III da Constituição Federal c/c art. 71, §2º do Código Eleitoral, 

podendo a

Sr. Gestor realizar a inclusão da informação quanto à presente 

condenação junto ao

sistemas do TRE;

b) expeça-se guia de execução definitiva, encaminhando-se ao

Juízo competente e arquivem-se estes autos com as baixas e anotações 

necessárias;

c) comunique-se ao Instituto de Identificação, e ao Cartório

Distribuidor para as devidas anotações.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, diante de

sua situação financeira.

Ante a nomeação do advogado dativo, Dr. Guilherme Calvo

Cavalcante, para atuar perante o Tribunal do Júri, arbitro honorários 

advocatícios

em 20 URH, que deverão ser arcados pelo Estado de Mato Grosso, 

devendo o Sr.

Gestor expedir as certidões e documentos necessários, 

independentemente do

trânsito em julgado desta sentença.

Cumpra-se o Sr. Gestor as determinações contidas no termo

da presente sessão.

Registre-se, oportunamente.

Publicada no Tribunal Popular do Júri da Comarca de Feliz

Natal/MT, às 15 (quinze) horas e 27 (vinte e sete) minutos, no décimo 

terceiro dia

do mês de novembro de 2018, saindo às partes intimadas para efeitos 

recursais.

Cumpra-se.

Juliano Hermont Hermes da Silva

Juiz de Direito

Presidente do Tribunal do Júri

Wilian Oguido Ogama

Promotor de Justiça

Guilherme Calvo Cavalcanti

Advogado

Réu:

Edson Vasconcelos Faria

Conselho de Sentença:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70609 Nr: 847-17.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES KING CARR DE MUZIO, MARIA TEREZA 

SANTOMAURO DE MUZIO, Bruno Boeing, BENICIO BOEING, KELLI 

CRISTINA FERREIRA BOEING, SAULO GERALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BASSANI, Everton 

Bassani, RODRIGO BASSANI, Rosemar Aparecida Sinópolis Bassani, 

Eduardo Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:MT/9876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos,

Mantenham-se conclusos para análise da manifestações supra.

Após, CUMPRA-SE o determinado às fls. 580/581 no tocante à prova 

pericial, devendo ser o perito intimado para oferecer proposta de 

honorários.

Com a juntada das manifestações, conclusos para designação de AIJ, 

devendo ser salientado a dispensa da intimação pessoal das partes para 

depoimento pessoal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83319 Nr: 690-34.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA NERIS DE OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 683 de 818



 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Encerrada a instrução probatória.

Permaneçam os autos conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77306 Nr: 815-70.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMAR NATALIM PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Encerrada a instrução probatória.

Com relação à repreciação da antecipação de tutela, entendo, após a 

prova testemunhal produzida nesta assentada, que deve ser revista 

diante da alteração da suporte probatório.

Assim, verificada que a perícia médica constatou a invalidez permanente e 

total do requerente, bem como restou comprovado pela prova oral de que 

o requerente ostenta qualidade de segurado em razão da atividade rural 

que desenvolve.

Assim, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que seja 

estabelecida pelo requerido em favor do requerente a aposentadoria rural 

por invalidez, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da 

comunicação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de 

R$300,00 (trezentos reais).

Oficie-se o requerido com URGÊNCIA.

Encaminhem-se os autos à Secretaria para realização dos atos 

necessários para cumprimento da antecipação de tutela e, após, 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84949 Nr: 1774-70.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Vânia Santos de Souza 

Dornelles, em que figura como polo passivo o ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84812 Nr: 1675-03.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Vânia Santos de Souza 

Dornelles, em que figura como polo passivo o ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84962 Nr: 1783-32.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Juliano Berticelli, em que 

figura como polo passivo o ESTADO DO MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75427 Nr: 1179-76.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SENA VERAS, CAIO SENA VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70239 Nr: 473-98.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMACU INDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA, NEI 

FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado pela 
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parte exequente às fls. 83, considerando que transcorreu o prazo de 120 

dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75131 Nr: 1033-35.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGNES FILBERT, IGNES FILBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado pela 

parte exequente às fls. 19, considerando que transcorreu o prazo de 90 

dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74945 Nr: 920-81.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Cidade Alta Ltda-ME, MARIA 

APARECIDA GALINDO POSSERA, JUAREZ ANTÔNIO POSSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71836 Nr: 90-52.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EUDIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando detidamente os autos, DEFIRO o pedido de fls. 26, conforme 

pugnado. Assim, determino que a Secretaria de Vara diligencie e 

providencie o necessário para o integral cumprimento do que fora 

requerido.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74772 Nr: 813-37.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial dos Prod. Rurais de 

Feliz Natal - COOPERFELIZ, IVAR PERAZOLI, LAURO EDSON CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 77v/78, razão pela qual, 

SUSPENDO o curso da marcha processual, pelo prazo de 120 dias.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75091 Nr: 993-53.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M T SUPERMERCADO ATACADO LTDA - ME, 

VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA, NARA REGINA SILVA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 281-97.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA GOMES OVEDA, ROGERIO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171/MT

 Vistos em Correição.

Acolho o pedido de fls. 349, bem como cota ministerial de fls. 351, 

providencie a Secretaria o necessário para que a Ré continue dando 

seguimento ao cumprimento das medidas impostas na Comarca de 

Cláudia/MT.

Bem como proceda com sua Intimação para apresentação de Alegações 

Finais, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73234 Nr: 31-30.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIVANI RIMOLDI, DEISIEL DOS SANTOS 

GIORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em Correição.

Determino o cumprimento INTEGRAL da Decisão de fls. 163/163v.

Intime o Réu Deisiel dos Santos Giordani para se manifestar acerca da 

desistência das testemunhas informadas pelo Parquet às fls. 163, diante 

de serem testemunhas comuns entre as partes, no prazo de 10 dias.

Diante do endereço das testemunhas trazidas às fls. 171, determino que 

seja Deprecada Carta Precatória para suas oitivas.

Com o retorno e devidamente juntada às respostas, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49185 Nr: 887-04.2009.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, ALEX DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em Correição.

Diante da manifestação do Ministério Público de fls. 323, CERTIFIQUE-SE 

Sr. Gestor o Trânsito em julgado da Sentença de fls. 277/292.

Transitada em julgado a presente decisão:

1. Comunique-se ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso;

2. Oficie-se ao TRE/MT, para os fins do disposto no artigo 15, III, da 

Constituição da República c/c art. 71, §2º do Código Eleitoral;

3. Expeçam-se as guias de execução definitiva;

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49606 Nr: 357-63.2010.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em Correição

Diante do Acórdão de fls. 401/409, que manteve a Sentença de fls. 

319/326, determino o integral cumprimento da sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77403 Nr: 877-13.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Zini - OAB:16972

 Vistos, etc.

Tendo em vista que este Magistrado foi

 Convocado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para comparecer na solenidade de escolha de Titularidade que se 

realizará no dia 04/09/2017, bem como que na sequência este Magistrado 

estará de férias, existe a necessidade de readequar a pauta de 

audiências, deste modo redesigno a audiência para o dia 05 de Fevereiro 

de 2018, às 15h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fls. 56.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 871-35.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de uma Ação de Regularização de Guarda e visitas proposta pelo 

Ministério Público em cota de fls. 20, em substituição processual dos 

menores Vicente Ferreira da Silva Neto e Maria Antonia Ferreira Silva, esta 

representada pela mãe Jhecykleia Silva Souza.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais, 

conforme disposto no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189, inciso II, 

Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

Quanto ao pedido para guarda unilateral, postergo sua analise após a 

audiência de conciliação.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de Março de 2019 às 

14h00min.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado (a), passando-se em 

seguida, à instrução processual.

Ciência o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71091 Nr: 467-57.2013.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos em Correição.

Se Tempestivo o presente Recurso, o que deverá ser devidamente 

certificado (NCPC, art. 1.003) intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, REMETAM-SE os presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação 

dos recursos interpostos, com as nossas homenagens. Antes da 

remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346, da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72753 Nr: 783-36.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FATIMA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Diante de ter sido Solicitado o Pagamento dos honorários Periciais, 

conforme fls. 165 Determino integral cumprimento da Sentença de fls. 

152/154.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84802 Nr: 1666-41.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siguardo Wutzke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A, ECO CONSULT - CONSULTORIA DE OPERACOES 

FINANCEIRAS AGROPECUARIAS LTDA. , NPK TRANS OPERADORA 

LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilceno Caleffi - OAB:19010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/MT, LILIANE ANDREA 

DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:MT/11.063 - B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Analisando detidamente a exordial, observa-se, que não foi atendido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 686 de 818



disposto nos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.

Assim, INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado para que 

EMENDE a inicial, atribuindo o valor da causa corretamente de acordo com 

o proveito econômico a ser obtido no processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, e recolha a taxa judiciaria, eis que indefiro o beneficio da justiça 

gratuita, ante a não comprovação da hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, § único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71386 Nr: 777-63.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, Margarida Walz Leitzke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deise Tassiana Marchioro - 

OAB:MT/13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, verificando-se a 

inércia do executado, entendo que procede a pretensão do credorpara o 

fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Caso resultar infrutífera a localização de valores ou estes sejam 

insuficientes para satisfação do débito, indique o credor bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, suspensa a prescrição 

(art. 921, III, §1º CPC), destacando que novos pedidos de localização de 

valores via Sistema Bacenjud não serão considerados indicação de bens.

Findo referido prazo, a prescrição intercorrente se iniciará, 

independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC) e, determino, 

desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início da 

prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos – art. 206, §5º, I do Código Civil), 

contado a partir do arquivamento, vistas ao exequente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias e, após, conclusos para análise da ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78964 Nr: 464-63.2017.811.0093

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestar-se no 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84994 Nr: 1805-90.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/13.994-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 CITE-SE a parte executada para, em 3 dias, efetuar o pagamento da dívida 

conforme artigo 829, do Novo Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor 

embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado 

de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo 

dos embargos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, para que possa pleitear o parcelamento do restante, em até 

seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 

NCPC), verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º 

NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, 

deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se 

o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85105 Nr: 1850-94.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON LUIZ MORSCHBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 CITE-SE a parte executada para, em 3 dias, efetuar o pagamento da dívida 

conforme artigo 829, do Novo Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor 

embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado 

de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo 

dos embargos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
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advogado, para que possa pleitear o parcelamento do restante, em até 

seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 

NCPC), verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º 

NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, 

deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se 

o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71386 Nr: 777-63.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, Margarida Walz Leitzke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deise Tassiana Marchioro - 

OAB:MT/13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora do despacho de folhas 

77/77v. Bem como das folhas 78/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80377 Nr: 1416-42.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerente, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 25. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), para fins da guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118048 Nr: 4178-15.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT

 Intimação do procurador do acusado para no prazo de 5 (cinco) dias 

querendo se manifestar quanto a juntada do laudo pericial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-72.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUSA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

23/01/2019 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-43.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON JOSE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010184-43.2011.8.11.0087; Valor causa: R$ 

21.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Passo a 

INTIMAR a parte autora para querendo contrarrazoar, no prazo legal. 

GUARANTÃ DO NORTE, 22 de novembro de 2018 LOIRI CRESTINA 

BERTONCELLI BALEN Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT 

- CEP: 78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-15.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IGOR NEVES CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o reclamante, em 

síntese, que teve sua honra maculada em razão de “sua representação 

perante à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, a qual 

recebeu o número 068/2012 (Verificação Preliminar) e toda a exposição 

na mídia ocorrida em razão das denúncias infundadas.”. Afirma que os 

danos decorrem não só da instauração do procedimento administrativo 

destinado à apuração dos fatos, mas também de toda a publicidade dada 

às acusações existentes. Em contestação, preliminarmente a reclamada 

aduziu: a) ilegitimidade passiva eis que a instauração do procedimento 

administrativo encampado pela Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo; 

b) ausência de litisconsorte necessário; c) incompetência absoluta do 

juizado especial estadual em razão da necessária participação da OAB. 

No mérito, refuta os argumentos da parte autora, afirmando, em síntese, o 

exercício regular de direito. É o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E 

DECIDO Na forma do artigo 355, inciso I do CPC vigente, observo que não 

há necessidade de produção de outras provas, razão pela qual cabível o 

julgamento antecipado do mérito. PRELIMINARES As questões preliminares 

aventadas pela reclamada não prosperam. A alegada ilegitimidade passiva 

e a ausência de litisconsorte necessário confundem-se com o próprio 

mérito da ação. Isso porque, havendo de se perscrutar se o reclamado 

tem ou não alguma ligação factual com os supostos danos causados, 

está-se a adentrar no âmbito do mérito da causa, não podendo tal questio 

ser enfrentada como mera questão preliminar – doutrina da asserção. Da 

mesma forma, não figurando a OAB no polo passivo, improcede a 

alegação de incompetência deste órgão judicante estadual. Superadas as 

preliminares, passo a enfrentar o mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, bem como ter seu 

nome pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. 

Ao que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia 

suspeita que o demandante, delegado de polícia, teria praticado as mais 

variadas atividades criminosas junto à comarca local, em conluio com um 

grupo de advogados e a magistrada atuante na comarca. B) Um outro 

grupo de advogados, supostamente incomodados com a prática, 

protocolou um ofício junto à Ordem dos Advogados do Brasil, via 

Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo posteriormente encaminhado à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para apuração de eventual prática 

delituosa e, fosse o caso, punição do demandante. C) Concitada, a 

Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria 

Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, 

em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos 

instaurados em face do delegado, dos advogados e da magistrada foram 

julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a 

que chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 
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Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias. Guarantã do Norte-MT, 16 de dezembro de 2017. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31042 Nr: 886-88.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzeri Vilela Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Vilela Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 886-88.2012.811.0036 (31042)

Ação Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

NÃO MERECE ACOLHIMENTO o pedido da Defensoria Pública de fls. 

647/647v, referente a abertura do prazo para apelação.

Pois, compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifica-se que a 

Defensoria Pública recebeu carga dos autos na data de 20/02/2018, isso 

é, momento após a devolução da Carta Precatória nº 885481 que intimou 

pessoalmente a requerida ANDREA VILELA LIMA (fls. 641/644).

Nesse sentido, verifica-se que a Defensoria Pública mesmo ciente do 

interesse da parte requerida de recorrer da sentença, ficou, 

aproximadamente, 07 (sete) meses com o processo em carga e não 

apresentou qualquer recurso, devolvendo-o no dia 05/10/2018.

 Portanto, é notório que ocorreu o fenômeno da preclusão, devido ao 

folgado transcurso do prazo legal, devendo ser aplicado o brocardo latino 

“dormientibus non sucurrit jus”, ou seja, o direito não socorre os que 

dormem, sob pena de incorrer em evidente transgressão ao princípio da 

legalidade e celeridade processual.

Diante do exposto:

1) INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública de fls. 647/647v, referente a 

abertura do prazo para apelação.

2) DECLARO que o presente feito transitou em julgado.

 3) CIÊNCIA a Defensoria Pública.

4) Por fim, CUMPRA-SE a serventia as demais determinações constantes 

na sentença, após, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE este processo, 

com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30473 Nr: 314-35.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: kVM, EVM, RVdC, ÉVM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto, DETERMINO o bloqueio de quantia atualizada em 

eventual saldo de FGTS em nome do executado, para isso:1) 

REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA JUDICIAL 

para atualização do débito alimentar.2) Após, OFICIE-SE a CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a 

penhora de quantia atualizada em eventual saldo de FGTS em nome do 

executado Elson Mendes Martins, inscrito sob o CPF nº 655.050.261-68, 

qualificado nos autos, até o valor do presente débito alimentar, 

transferindo o valor para a Conta Única deste Juízo da Vara Única de 

Guiratinga/MT.3) Com base nos princípios aqui estabulados, determino que 

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para 

que gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em 

nome dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.4) Por fim, ABRA-SE 

vistas dos autos à Defensoria Pública, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste a respeito da resposta da CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL e Cartório de Registro de Imóveis desta ComarcaCumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

21/11/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 18-13.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Rodrigues Leite Barbosa, Sávio Henrique 

Rodrigues Barbosa, Sâmia Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Andrigo Baía Eduardo - 

OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 18-13.2012.811.0036 (30174)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado ao valor da 

Reparação por Danos Materiais e Morais com Revisão de Beneficio e 

Antecipação de Tutela.

Defiro tal pedido.

 Por ser execução contra a fazenda pública, INTIME-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 535, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 14/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32851 Nr: 5-43.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aidir Auxiliadora Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n°5-43.2014.811.0036 (32851)

Liquidação de Sentença por Arbitramento

Decisão.

Vistos.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

determinados nos Acórdãos do Egrégio Tribunal de Justiça juntado às fls. 

203/210 e do Superior Tribunal de Justiça ás fls. 245/249.

1) Nos termos do art. 510 do NCPC e da petição da parte exequente de fls. 

252/258, para início do presente incidente processual, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da parte executada ESTADO DO MATO GROSSO, 

com carga/remessa dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

APRESENTE os pareceres, cálculos ou documentos necessários, no 

intuito de elucidar o valor da liquidação da sentença, sob pena de 

preclusão de direitos.

 2) Além disso, DEFIRO, por ora, o item “d” do petitório de fls. 252/258, de 

modo que DETERMINO que o ESTADO DO MATO GROSSO, nesse mesmo 

prazo fixado, JUNTE aos autos as fichas financeiras da parte exequente, 

referentes aos 05 (cincos) anos anteriores a propositura da presente 

ação até a presente data.

3) Após o transcurso do prazo mencionado, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 14/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35458 Nr: 66-64.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 66-64.2015.811.0036 - 35458

ESPÉCIE: Ação Penal - PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Público Estadual

RÉU(S): Admilson Araújo dos Santos

INTIMANDO: Réu(s): Admilson Araújo dos Santos, Cpf: 17277900812, Rg: 

1375320-7 SSP MT Filiação: José Gonçalo dos Santos e Raimunda Maria 

da Conceição, data de nascimento: 16/01/1972, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis - MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua Melo Neto, Nº 82, 

Zona 45, Bairro: J. Atlântico Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU ADMILSON ARAÚJO DOS SANTOS, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o do 

inteiro teor da referida denúncia para que, no prazo legal, apresente 

defesa preliminar escrita e rol de testemunhas. Se pretende constituir 

advogado ou se o Juiz deverá nomear lhe um defensor público ou dativo 

para patrocinar a sua defesa, e neste caso, as razões pelas quais não 

tem a intenção de contratar defensor, nos termos do artigos 366 do 

Código de Processo Penal. RESUMO DA INICIAL: Consta do caderno 

informativo que na data de 11/01/2015 por volta das 15h00Min, na 

residência da vitima Francelino Pedro da Silva Filho, na Rua Dom Camilo 

Faresin, nº. 1258 Bairro Santa Maria Bertila, nesta cidade, o denunciado 

Ademilson Araújo dos Santos, subtraiu, para si ou outrem, 01 (um) 

aparelho celular e 01 (um) carregador da marca NOKIA DVD, 01 (uma) 

máquina fotográfica da marca SONY, 01 (um) perfume da marca Instinct, 

01 (um) desodorante da marca EGEO e 01 (uma) calça Jeans da marca 

Parinzi, os quais foram devidamente apreendidos, avaliados e devolvidos 

para a vitima. O denunciado aproveitando da ausência momentânea dos 

moradores adentrou-a vindo a subtrair os objetos acima. A Vitima ao notar 

que tinha sido subtraído vários produtos de sua residência, iniciou buscas 

por informações, acerca do suspeito pela região. Acionada a Guarnição 

da PM, a mesma realizou abordagem pessoal do denunciado no Hotel 

Pousada, todavia os objetos não foram encontrados. No dia seguinte os 

milicianos encontraram com o denunciado em via pública, próximo ao Posto 

Nossa Senhora Aparecida, ocasião em que ao realizarem nova 

abordagem, constataram dentro de uma sacola, em poder do denunciado a 

respectiva “res furtiva”, ocasião em que foi dada voz de prisão ao 

denunciado. Assim agindo, o órgão do Ministério Público denuncia 

ADMILSON ARAÚJO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 
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155, caput, do Código Penal, protestando para que seja recebida e 

autuada a presente denúncia. DECISÃO/DESPACHO:Autos nº 

66-64.2015.811.0036 Código: 35458 Ação Penal Decisão.Vistos 

etc.DEFIRO o pedido do Ministério Público em fls. 142.Desta forma, CITE-SE 

o acusado, Admilson Araujo dos Santos, por EDITAL, do inteiro teor da 

denúncia, para constituir advogado e/ou responder à acusação no prazo 

legal, nos termos do art. 366 do CPP. Ressalto, que se o acusado não 

comparecer, nem constituir advogado, poderá ser determinado a produção 

antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretado 

a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.Decorrido o prazo 

editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA VISTA dos autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se, Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 18 de Abril de 

2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - 

MT, 21 de novembro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12803 Nr: 228-06.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRM Gomes - Eletro Paulo Serviços de 

Eletricidade, Paulo Roberto Machado Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Marco Antonio 

Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 Autos nº 228-06.2008.811.0036 (12803)

Execução de Título Extra Judicial

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 125.

Pois é IMPOSSÍVEL para este Juízo determinar o desbloqueio de quantia 

em dinheiro em conta bancária, se não consta nos autos a existência de 

qualquer valor bloqueado pendente de liberação, conforme já 

fundamentado na decisão de fl. 120.

Assim, ARQUIVEM-SE os autos nos termos do despacho de fl. 124.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16089 Nr: 831-11.2010.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gracília Borges de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 07/09, para CONDENAR a Acusada 

Gracília Borges de Araújo, brasileira, amasiada, desempregada, nascida 

aos 21/11/1980, em Guiratinga/MT, filha de Etevaldo Sena de Araújo e 

Nereide Borges de Oliveira, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 

027.911.201-73, residente e domiciliada na Rua Cuiabá, nº 864, Bairro Alto 

da Boa Vista em Guiratinga-MT, como incursa na pena do art. 129, § 9º, do 

Código Penal.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código 

Penal passo a dosar a pena:a PENA-DEFINITIVA deve ser fixada em 03 

(três) meses de DETENÇÃO.3) DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENA E DOS DISPOSITIVOS FINAIS: Compulsando os 

autos, verifica-se que a acusada não ficou reclusa preventivamente.Para 

início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, por 

isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (um) restritiva de 

direito (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), sendo ela: PRESTAÇÃO EM 

PECÚNIA no valor de 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES NA DATA 

DESTA SENTENÇA, os quais serão depositados na Conta Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo. Por fim, 

CONCEDO à condenada o direito de apelar em liberdade, uma vez que 

inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.);c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;d) 

REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as custas processuais 

aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda Estadual para 

executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.e) 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

21/11/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31463 Nr: 56-88.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 56-88.2013.811.0036 (31463)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Conforme verifica-se dos autos, decorreu o prazo para a parte executada 

comprovar nos autos o pagamento do débito, mesmo devidamente citada 

da presente Ação.

Assim, dado prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, apresentando 

os bens da parte executada para penhora, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6055 Nr: 1201-34.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5.921-MT, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos nº 1201-34.2003.811.0036

 Código: 6055

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de sentença promovido pela CONFEDERAÇÃO 

DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL, em face da SUSSUMO SATO, 

todos qualificados.

Durante o trâmite processual, em obediência ao §1º do art. 485, III do CPC, 

foi realizado a intimação do exequente, para que no prazo legal desse o 

devido andamento nos autos, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, porém decorreu o prazo sem qualquer manifestação 

da parte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Diante de tais considerações, torna-se impossível a continuidade do 

presente feito, visto que a parte exequente manteve-se inerte quanto ao 

cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a 

causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, conforme estabelece art. 

485, III e §1º do Novo CPC.

 Dessa forma, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada e 

manteve-se inerte para o cumprimento dos atos processuais, a extinção 
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do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas bancárias, tendo em vista a extinção do presente 

feito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 21 de Novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14841 Nr: 905-02.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celio Paião - OAB:MT18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariele anicesio de oliveira 

cajango - OAB:23.963 MT, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:rua seis

 Autos n° 905-02.2009.811.0036 (14841)

Despacho.

Vistos etc.

1) Considerando o retorno dos autos da Segunda Instância, bem como o 

Acórdão de fls. 14/16 proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

na Apelação nº 97433/2017, INTIMEM-SE as partes para que procedam 

com o prosseguimento do presente feito, requerendo o que for de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e arquivamento do 

processo.

2) Após o transcurso do prazo, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo, caso contrário, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/11/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49135 Nr: 1645-76.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio de Jesus Moraes, João Paulo 

Mendonça Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1645-76.2017.811.0036 – CI 49135

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

PARTE RÉ: Marcilio de Jesus Moraes e João Paulo Mendonça Borges

CITANDOS: Réu(s): MARCILIO DE JESUS MORAES, Cpf: 01990412106, Rg: 

16846605 SSP MT Filiação: Benedito Demetrio de Morais e Jesuina 

Lourença de Jesus Morais, data de nascimento: 10/10/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), sondador, Endereço: Lugar incerto e não 

sabido. JOÃO PAULO MENDONÇA BORGES, Cpf: 02682237185, Rg: 

1919426-9 SSP MT Filiação: Edson Normando Borges e Maria da 

Conceição de Mendonça Borges, data de nascimento: 28/04/1987, 

brasileiro(a), natural de Cruzeiro do Sul-AC, solteiro(a), auxiliar de 

sondador, Endereço: Lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus: MARCILIO DE JESUS MORAES e JOÃO 

PAULO MENDONÇA BORGES, acima qualificados, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, teor da denúncia, 

para constituir advogado e/ou responder à acusação no prazo legal. 

Acaso os acusados não comparecerem, nem constituir advogado, 

poderão ser determinado à produção antecipada de provas consideradas 

urgentes nos termos do art. 366 do CPP e, se for o caso, decretado a 

prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. RESUMO DA INICIAL: 

Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 21 de maio de 2017, por 

volta das 00h00min, no município de Tesouro-MT, o denunciado Marcílio de 

Jesus Moraes, conduziu veículo automotor, em via pública, com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida 

alcoólica, conforme situação atestada pelos Policiais Militares 

responsáveis pela prisão em flagrante. Segundo restou apurado, na data 

e horário acima mencionados, a Guarnição Policial Militar de plantão 

recebeu informações por meio de ligações telefônicas intentadas ao 

telefone funcional da viatura policial, as quais davam conta de que havia 

dois indivíduos praticando direção perigosa pelas vias públicas do 

município de Tesouro-MT, foi informado, ainda, que os suspeitos dirigiam 

um veículo Toyota Bandeirantes de Placa KAU – 9980, pertencente à 

empresa Nakon Sondagem. Em razão disso a guarnição policial intentou 

rondas pela cidade e localizou o mencionado veículo dirigido pelo 

denunciado Marcílio, tendo como passageiro o denunciado João Paulo 

Mendonça. Segundo consta, nas mesmas condições de tempo e lugar 

acima mencionados, os denunciados Marcílio de Jesus Moraes e João 

Paulo Mendonça Borges, ofenderam a integridade corporal das vítimas 

Jeferson Roberto Ladislau Miranda e Alex Weigert da Cruz, Policiais 

Militares em exercício de suas funções, causando-lhes lesões corporais. 

Conforme restou apurado, após realizada a abordagem dos suspeitos pela 

prática delituosa acima descrita, os denunciados reagiram à ordem de 

prisão emanada pelos agentes públicos e partiram para cima dos 

milicianos, vindo a agredílos, causando-lhe lesões corporais, consistentes 

em lesões nos dedos das mãos e no antebraço direito da vítima Jeferson, 

bem como escoriações no braço esquerdo e luxação no dedo indicativo 

esquerdo da vítima Alex. Consoante apurado pelo caderno investigativo 

em epígrafe, os denunciados Marcílio de Jesus Moraes e João Paulo 

Mendonça Borges deterioraram coisa alheia pertencente ao patrimônio do 

Estado, consistente em quebrar o vidro da viatura policial do município de 

Tesouro-MT. Conforme consta, nas mesmas circunstâncias de dia e lugar 

dos fatos acima descritos, os denunciados, inconformados com a ordem 

de prisão emanada pelos agentes públicos e em contrapartida a luta 

corporal, desferiram chutes em face do veículo utilizado pela guarnição 

policial e quebraram seu vidro lateral traseiro, causando danos ao 

patrimônio público. À luz do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia Marcílio de Jesus Moraes como incurso nas condutas delitivas 

tipificadas no art. 306 da Lei 9.503/97, artigo 129, §12 e artigo 163, inciso 

III, ambos do Código Penal e João Paulo Mendonça Borges como incurso 

nas condutas delitivas descritas no artigo 129, §12 e artigo 163, inciso III, 

ambos do Código Penal, protestando para que seja recebida e autuada a 

presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação dos 

denunciados, para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido 

processo legal, para ao final serem condenados, ouvindo-se as 

testemunhas adiante indicadas. DESPACHO: Vistos etc. O Ministério 

Público ofereceu denúncia em face de MARCILIO DE JESUS MORAES 

qualificado(s) nos autos, como incurso nas sanções do art. 306 da Lei 

9.503/97, artigo 129, §12 e artigo 163, inciso III, ambos do Código Penal, e 

JOÃO PAULO MENDONÇA BORGES, qualificado(s) nos autos, como 

incurso nas sanções do artigo 129, §12 e artigo 163, inciso III, ambos do 

Código Penal. DEFIRO o pedido do Ministério Público. Conforme consta nos 

autos, não foi possível localizar os denunciados para citação, encontra-se 

em local incerto e não sabido. Tendo em vista que a denúncia foi 

devidamente recebida, DETERMINO a CITAÇÃO dos acusados por EDITAL, 

do inteiro teor da denúncia, para constituir advogado e/ou responder à 

acusação no prazo legal. Ressalto, que se os acusados não 

comparecerem, nem constituir advogado, poderão ser determinado à 

produção antecipada de provas consideradas urgentes nos termos do art. 

366 do CPP e, se for o caso, decretado a prisão preventiva nos termos do 

art. 312 do CPP. Decorrido o prazo editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA 

VISTA dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se, Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 02 de Outubro de 2017. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito. Eu, Eliomária Duarte Carvalho, digitei. Guiratinga - 
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MT, 21 de novembro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32469 Nr: 1029-43.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Ferreira Leite, Guilherme Mota Ferreira 

Leite, José Carlos Ferreira Leite, Hugo Mota Ferreira Leite, Ana Lúcia 

Ferreira Leite de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Pereira Leite, Espólio de 

Jerônimo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Ferreira Leite - 

OAB:17740-MT, Marcelo Andrigo Baía Eduardo - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1029-43.2013.811.0036 (32469)

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos nos termos da certidão de fl. 219 vº, sob pena de 

remoção do Inventariante ou extinção do presente feito sem resolução do 

mérito.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 21/11/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33009 Nr: 133-63.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fiage de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n° 133-63.2014.811.0036 (33009)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por ANTÔNIO FIAGE DE 

CARVALHO FILHO em face do INSS.

Defiro tal pedido.

 Por ser execução contra a fazenda pública, INTIME-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 535, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 14/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32926 Nr: 72-08.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LKNdS, FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 72-08.2014.811.0036 (32926)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte exequente de fls. 49/49v.

Pois o Executado LUIZ FERNANDO DOS SANTOS foi devidamente citado e 

não efetuou o pagamento das parcelas vencidas da pensão alimentícia 

executada, nem comprovou documentalmente a impossibilidade de fazê-lo.

 Dessa forma, com base na autorização legislativa prevista no art. 528, 

caput e §3º do Novo Código de Processo Civil:

1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

2) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo CPC.

OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

3) DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado LUIZ FERNANDO DOS 

SANTOS por 03 (três) meses.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão. Após, caso necessário, 

ENCAMINHE-SE o referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros 

órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

4) Por fim, EM CASO DE PRONTO PAGAMENTO correspondente as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo (art. 528, §7º do Novo CPC), 

RECOLHA-SE o mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, 

conforme o caso.

5) Por fim, NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 21/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32140 Nr: 724-59.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOAF, FOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-O

 Diante do exposto, DETERMINO o bloqueio de quantia atualizada em 

eventual saldo de FGTS em nome do executado, para isso:1) 

REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA JUDICIAL 

para atualização do débito alimentar.2) Após, OFICIE-SE a CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a 

penhora de quantia atualizada em eventual saldo de FGTS em nome do 

executado Edson José Lopes Ferreira, inscrito sob o CPF nº 

029.832.411-30, qualificado nos autos, até o valor do presente débito 

alimentar, transferindo o valor para a Conta Única deste Juízo da Vara 

Única de Guiratinga/MT.3) Por fim, ABRA-SE vistas dos autos à Defensoria 

Pública, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito da 

resposta da CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 21/11/2018. 

Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 243-62.2014.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Isolde Rodrigues, Joseli Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tadioli Lucio de Lima 

- OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 Autos n° 243-62.2014.811.0036 (33150)

Ação Cautelar

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da contestação da parte requerida, por meio da Defensoria 

Pública, curadora especial (fls. 429/429v).
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INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 21/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32954 Nr: 95-51.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFL, AGCL, VFCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo n.º 95-51.2014.811.0036 (32954)

Ação de Guarda

Despacho.

Vistos etc.

Considerando que a parte requerida manifestou em contestação 

expressamente o desejo na realização de audiência de conciliação, nos 

termos do que dispõe o art. 3º, caput, §2º e §3º do NCPC, DEFIRO o 

pedido de fls. 105/107.

1) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre 

as partes no presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do 

Juízo para designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a 

parte autora e CITE a parte requerida para comparecer no ato.

2) Por fim, caso tenha êxito a conciliação VOLTEM os autos conclusos 

para a homologação do acordo, contudo caso as partes não entrem em 

acordo, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ás providências.

Guiratinga/MT, 21/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8198 Nr: 868-14.2005.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellen Moraes de Oliveira, Laudimira Vieira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gabriel Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473, Fernando César Bortolaia - OAB:5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 868-14.2005.811.0036 (8198)

Execução

 Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos da parte exequente apresentados às 

fls. 181/184, de modo que, por ora, faço apenas as seguintes 

concessões:

1) CORRIJA-SE a autuação da Capa e no Sistema Apolo, para que passe a 

constar no polo passivo o nome correto do executado ANDELSON 

GABRIEL DE REZENDE, conforme exposto pela parte exequente na petição 

de fls. 181/184.

2) DETERMINO o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, bem 

como a penhora de bens móveis da parte executada pelo Sistema 

RENAJUD.

3) Em caso de bloqueio de valores ou veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

4) Caso se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde 

logo, a restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo 

ser expedido mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no 

endereço dos Executados, intime-se o Exequente para que o indique.

5) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito e, ainda, INFORME em especial, quanto ao seu 

interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem imóvel penhorado 

(fls. 147), matriculado sob nº 886, Livro 2-C, fls. 27 – Cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Mineiros/GO, providenciando os dados suficientes para a 

avaliação do bem, visto que por vistoria “in loco” não foi possível, segundo 

certidão do Oficial de Justiça (fls. 146), SOB PENA DE EXTINÇÃO DO 

PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32901 Nr: 53-02.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi designado data para realização da Hasta Pública 

na forma das informações juntadas as fls, 219/220. Para o dia 05/12/2018 

às 13:00horas para o 1ª Leilão. Informo ainda que fica intimado as partes 

através de seus advogados também para a 2ª Leilão para o dia 

12/12/2018 ás 13:00hs, na modalidade PRESENCIAL e ELETRÔNICO.

Guiratinga - MT, 22 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57466 Nr: 1345-80.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Paulo 

Roberto Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT 15.616, Moacir de Paula Liberato - OAB:15620/MG

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 22 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16912 Nr: 338-97.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Maria Vieira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Diante do exposto, DESCONSTITUO o DEFENSOR PÚBLICO do patrocínio 

da defesa do réu MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES e NOMEIO como 

defensora dativa a Drª. MARINA COSTA E CASTRO para patrocinar os 

interesses do acusado fixando honorários advocatícios no valor de 02 

(dois) URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de 

Mato Grosso.INTIME-SE a causídica com URGÊNCIA desta decisão, por 

tratar-se de RÉU PRESO, para oferecer resposta à acusação, no prazo de 
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no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 16912 Nr: 338-97.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Maria Vieira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Autos n° 338-97.2011.811.0036 (16912)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido do Ministério Público formulado a Ref. 88.

 2) Conforme se verifica a Ref. 84, o réu encontra-se recolhimento na 

Comarca de Rondonópolis/MT, por essa razão, DETERMINO que a 

secretaria expeça carta precatória para citação do acusado nos termos 

da decisão de Ref. 54.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 26/07/2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87779 Nr: 282-34.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes às ref. 23, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, fazendo de seus termos parte integrante desta sentença, 

ficando DECRETADO O DIVÓRCIO entre M. I. DE M. e P. V. DE M., por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Oficie-se o 

Cartório de Registro Civil para averbação do divórcio, assim como para 

que proceda a retificação do nome da requerente, juntamente com cópia 

desta sentença.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Itaúba, 13 de novembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32830 Nr: 59-36.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir de Souza Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado e, após, 

pessoalmente, pra que dê andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57312 Nr: 1250-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Souza Liberato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial, bem como arrolou as mesmas testemunhas que a 

acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 

2018, às 15h00, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas 

de acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Ademais, expeça-se carta precatória para comarca de Rondonópolis/MT, 

para que aquele juízo realize o interrogatório do denunciado Alexandre 

Souza Liberato, tendo em vista que o mesmo encontra-se recluso na 

comarca mencionada.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58277 Nr: 1722-78.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Aparecido Franco, Antonio Dourival 

Lobo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial, bem como arrolou testemunhas.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 

2018, às 10h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 
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testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55380 Nr: 350-94.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIANE NERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para comarca em outro Estado, bem como a necessidade de 

adequação da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa 

de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 

28/02/2019, às 13h30min. Impulsiono os autos para citação/intimação da 

parte requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. 

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 776-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para outra comarca, bem como a necessidade de adequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 21/02/2019, 

às 15h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação da parte 

requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53488 Nr: 3462-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para comarca em outro Estado, bem como a necessidade de 

adequação da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa 

de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 

21/02/2019, às 13h30min. Impulsiono os autos para citação/intimação da 

parte requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. 

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59190 Nr: 2146-23.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleriton Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial, bem como arrolou testemunhas.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 

2018, às 13h15min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51849 Nr: 2597-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATÁLIA CORREIA SEBERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para comarca em outro Estado, bem como a necessidade de 

adequação da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa 

de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 

28/02/2019, às 14h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação da 

parte requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. 

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49734 Nr: 1438-07.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de junho de 2019, às 

14h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59651 Nr: 2364-51.2018.811.0027

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO 

- OAB:24749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – CONCEDO a guarda provisória de Mariele Soares dos 

Santos e Luis Carlos Soares dos Santos ao requerente Carlos Alberto dos 

Santos, sem prejuízo de revogação, a qualquer tempo, conforme o 

comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.II - 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.III – Cite-se a parte requerida 

(CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º, do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.IV – Sem prejuízo, Intime-se a 

equipe multidisciplinar deste Juízo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a realização de estudo psicossocial na residência do 

requerente, a fim de averiguar a atual situação em que os menores se 

encontram.Expeça-se o competente termo de guarda provisória.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56457 Nr: 813-36.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

GERMANO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, GERMANO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para comarca em outro Estado, bem como a necessidade de 

adequação da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa 

de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 

28/02/2019, às 13h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação da 

parte requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. 

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51992 Nr: 2658-40.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIO PONTES MENDONÇA NETO, VIVIANE COSTA 

ROCHA, PAULO SÉRGIO ROCHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER AMADO PELARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - 

OAB:200308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação da parte autora REDESIGNO a audiência 

para tentativa de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o 

dia 21/02/2019, às 14h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação 

da parte requerida, bem como para integral cumprimento do despacho 

judicial. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48188 Nr: 582-43.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 19 de junho de 2019, às 

16h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58373 Nr: 1782-51.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO VILARINHO DA SILVA & SILVA 

LTDA-ME, ORAL SIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de expedir a citação/intimação do Requerido 

para outra comarca, bem como a necessidade de adequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa de Conciliação, que 

será presidida pela Conciliadora, para o dia 21/02/2019, às 18h00min. 

Impulsiono os autos para citação/intimação da parte requerida, bem como 

para integral cumprimento do despacho judicial. A intimação do autor para 

a audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43446 Nr: 627-81.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHRINE ENAURA BRAGA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Fermino Nogueira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para outra comarca, bem como a necessidade de adequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 21/02/2019, 

às 15h30min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos 

para citação/intimação da parte requerida e intimação da parte autora, bem 

como para integral cumprimento do despacho judicial. CITE-SE o Requerido 

no endereço informado pelo "parquet", tal seja: Rua Floriano Peixoto, nº 

711, Rondonópolis/MT, CEP 78.700-040.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56355 Nr: 780-46.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro, Marcos Eduardo da Silveira Leite
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIFER ALEX CARAFFINI, Maria da Virgem 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para outra comarca, bem como a necessidade de adequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 21/02/2019, 

às 16h30min. Impulsiono os autos para citação/intimação da parte 

requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53394 Nr: 3405-87.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denir Ibarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL INDUSTRIA 

ELETRONICA LTDA, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para outra comarca, bem como a necessidade de adequação 

da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 21/02/2019, 

às 16h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação da parte 

requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º do CPC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41197 Nr: 2029-37.2015.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valagro do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Odenir Frederico e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Maximo Patricio - 

OAB:207697/SP, Marcelo Panzardi - OAB:207697/SP, MÁRCIA 

VARANDA GAMBELLI - OAB:203955-SP, Tatiane Cardoso Gonini 

Paço - OAB:208.442/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 2029-37.2015.8.11.0027 - CÓDIGO: 41197

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: VALAGRO DO BRASIL LTDA

EXECUTADOS: JOSÉ ODENIR FREDERICO e SONIA REGINA POLETTI 

FREDERICO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados JOSÉ ODENIR FREDERICO e SONIA REGINA POLETTI 

FREDERICO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matricula n. 066 – 1º CRI DE ITIQUIRA. Uma área de terras 

pastais e lavradias, situada na zona rural do Município e Comarca de 

Itiquira-MT, com superfície de 141,17,53 há (cento e quarenta e um 

hectares, dezessete ares e cinquenta e três centiares), no lugar 

denominado FAZENDA NOVO HORIZONTE (AV.07/066 – ‘FAZENDA SÃO 

JOSÉ’), dentro dos seguintes limites e confrontações: partindo do marco 

nº 01 (marco inicial), cravado no eixo da estrada que liga a BR 163 a 

Itiquira; desde segue pelo eixo da referida estrada, confrontando com 

terras de Manoel Messias de Oliveira Mestre, ao rumo magnético de 

67º22’00’’SE e na distância de 2.035,50 metros, encontra-se o marco nº 

02, cravado também no eixo da referida estrada. Do marco nº 02, 

deflete-se a esquerda e segue confrontando com terras de Alonso de 

Oliveira Mestre, ao rumo magnético de 40º23’00’’NE e na distância de 

568,40. encontra-se o marco nº 03; deste deflete-se a esquerda e segue 

confrontando com terras Odonel de Oliveira Mestre, no rumo magnético de 

60º09’00’’NW e na distância de 2.138,40m., encontra-se o marco nº 04; 

deste deflete-se a esquerda e segue confrontando com terras de Itamonio 

de Oliveira Mestre, ao rumo magnético de 28º47’00’’SW e na distância de 

814,50m., encontra-se o marco nº 01 (marco inicial). INCRA nº 

905.020.002.615-2.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 2.510.520,36 (dois milhões quinhentos e dez mil e 

quinhentos e vinte reais e trinta e seis centavos).

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel está localizado às margens da 

Rodovia Estadual – MT 370, a aproximadamente 40 KM da sede do 

município de Itiquira/MT e a 30 KM da Rodovia BR 163, pelo KM 48.

CARACTERÍSTICAS: O imóvel possui uma topografia predominantemente 

plana, com pequeno declive no sentido norte, com seu solo apresentando 

características de natureza argilosa, estando sua área desmatada e 

corrigida, apta para o plantio agrícola, com exceção de mais ou menos 40 

há (quarenta hectares), na parte mais baixa, para reserva ambiental. Sem 

benfeitorias edificadas.

 ÔNUS: R.09/066 – PENHORA em favor a credora VALAGRO DO BRASIL 

LTDA, CNPJ nº 02.680.617/0001-20, por certidão expedida em 15/04/2011, 

assinada pelo Dr. Kalid Hussein Hasan, Juiz de Direito do 13º Ofício Cível 

Central da Capital São Paulo/SP, processo nº 583.00.2006.238652-3, Ação 

de Execução.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62 Leiloeiro 

Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e 

veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada 

parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido por restrição 

sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de 

caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 3% (três por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOSÉ ODENIR 

FREDERICO e SONIA REGINA POLETTI FREDERICO, na pessoa de seu 

Representante Legal; e seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade 

de Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como 

os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: 

usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 699 de 818



chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Itiquira - MT, 21 de novembro de 2018.

 Dr. Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52804 Nr: 3126-04.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 312604.2017.8.11.0027 - CÓDIGO: 52804

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: RODRIGO DA SILVA SANTOS

EXECUTADOS: GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO

 Pelo presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO, na seguinte 

forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): 1) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 246 do 

C.R.I de Itiquira/MT: Uma parte de terras pastais e lavradias situada na 

zona rural do município de Itiquira/MT, no lugar denominado “FAZENDA 

LAURA VICUÑA”, com área de 822 ha. e 5.000m²(oitocentos e vinte e dois 

hectares e cinco mil metros quadrados) em comum com outros 

condôminos, pró-indiviso, INCRA 905.020.001.422 ; 2) 50% (cinquenta por 

cento) do imóvel da Matrícula nº 1.466 do C.R.I de Itiquira/MT: Uma parte de 

terras pastais e lavradias situada na zona rural do município de Itiquira/MT, 

no lugar denominado “FAZENDA BOA ESPERANÇA”, com área superficial 

de 128 ha. 15a. 97ca (cento e vinte e oito hectares, quinze ares e noventa 

e sete centiares) em comum com outros condôminos, INCRA 

905.020.001.422; 3) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 

1.633 do C.R.I de Itiquira/MT: Uma área de terras pastais e lavradias 

situada na zona rural do município de Itiquira/MT, no lugar denominado 

“FAZENDA BOA ESPERANÇA”, com área de 89 há. 42a. 50ca (oitenta e 

nove hectares, quarenta e dois ares e cinquenta centiares) em comum 

com outros condôminos, INCRA 905.020.001.422; 4) 50% (cinquenta por 

cento) do imóvel da Matrícula nº 1.704 do C.R.I de Itiquira/MT: Uma parte de 

terras pastais e lavradias situada na zona rural do município de Itiquira/MT, 

no lugar denominado “BOA ESPERANÇA”, com área de 44 ha (quarenta e 

quatro hectares) em comum pró-indiviso com outros condôminos, INCRA 

905.020.001.422; 5) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 

1.705 do C.R.I de Itiquira/MT: Uma parte de terras pastais e lavradias 

situada na zona rural do município de Itiquira/MT, no lugar denominado 

“FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS”, com área de 156 has 

(cento e cinquenta e seis hectares) em comum pró-indiviso, INCRA 

905.020.001.422; 6) 50% (cinquenta por cento) da Matrícula nº 1.814 do 

C.R.I de Itiquira/MT: Um lote de terras pastais e lavradias situada na zona 

rural do município de Itiquira/MT, no lugar denominado “FAZENDA NOVA 

ESPERANÇA”, com área de 128 há. 15a. 97ca (cento e vinte e oito 

hectares, quinze ares e noventa e sete centiares) em comum com outros 

condôminos, INCRA 905.020.001.422;

 (RE) AVALIAÇÃO: 1) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 

246 do C.R.I de Itiquira/MT: R$ 4.112.500,00 (QUATRO MILHÕES CENTO E 

DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS); 2) 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

da Matrícula nº 1.466 do C.R.I de Itiquira/MT: R$ 640.798,50 (SEISCENTOS 

E QUARENTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) ; 3) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 

1.633 do C.R.I de Itiquira/MT: R$ 447.125,00 (QUATROCENTOS E 

QUARENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS); 4) 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 1.704 do C.R.I de 

Itiquira/MT: R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS); 5) 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 1.705 do C.R.I de 

Itiquira/MT: R$ 780.000,00 (SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS) ; 6) 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 1.814 do C.R.I de 

Itiquira/MT: R$ 640.798,50 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL SETECENTOS E 

NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). TOTAL DA 

AVALIAÇÃO DO LOTE: R$ 6.841.222,00 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E 

QUARENTA E UM MIL E VINTE E DOIS REAIS).

 LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: 1) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da 

Matrícula nº 246 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel está localizado 10 KM da 

sede do município de Itiquira/MT, por via de fácil acesso; 2) 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 1.466 do C.R.I de 

Itiquira/MT: O imóvel está localizado 10 KM da sede do município de 

Itiquira/MT, por via de fácil acesso; 3) 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

da Matrícula nº 1.633 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel está localizado 10 

KM da sede do município de Itiquira/MT, por via de fácil acesso; 4) 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 1.704 do C.R.I de 

Itiquira/MT: O imóvel está localizado 10 KM da sede do município de 

Itiquira/MT, por via de fácil acesso; 5) 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

da Matrícula nº 1.705 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel está localizado 10 

KM da sede do município de Itiquira/MT, por via de fácil acesso; 6) 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 1.814 do C.R.I de 

Itiquira/MT: O imóvel está localizado 10 KM da sede do município de 

Itiquira/MT, por via de fácil acesso.

CARACTERÍSTICAS: 1) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula 

nº 246 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel possui uma topografia 

predominantemente plana e formada para pastagens com capim 

braquiária. Não consta benfeitorias; 2) 50% (cinquenta por cento) do 

imóvel da Matrícula nº 1.466 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel possui uma 

topografia predominantemente plana e formada para pastagens com capim 

braquiária. Não consta benfeitorias; 3) 50% (cinquenta por cento) do 

imóvel da Matrícula nº 1.633 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel possui uma 

topografia predominantemente plana e formada para pastagens com capim 

braquiária. Não consta benfeitorias; 4) 50% (cinquenta por cento) do 

imóvel da Matrícula nº 1.704 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel possui uma 

topografia predominantemente plana e formada para pastagens com capim 

braquiária. Não consta benfeitorias; 5) 50% (cinquenta por cento) do 

imóvel da Matrícula nº 1.705 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel possui uma 

topografia predominantemente plana e formada para pastagens com capim 

braquiária. Não consta benfeitorias; 6) 50% (cinquenta por cento) do 

imóvel da Matrícula nº 1.814 do C.R.I de Itiquira/MT: O imóvel possui uma 

topografia predominantemente plana e formada para pastagens com capim 

braquiária. Não consta benfeitorias.

 ÔNUS: 1) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 246 do 

C.R.I de Itiquira/MT: AV.010/246 PENHORA em favor do credor RODRIGO 

DA SILVA SANTOS, expedida nos autos nº 11151-35.2004.811.0003, 

Cód. 343224, da Ação de Execução de Título Extrajudicial – Processo Cível 

e do Trabalho, contra do devedor Geraldo Ferreira de Carvalho Filho. 

AV.011/246 AVERBAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO da Ação de Execução por 

Quantia Certa, promovida pela Exequente BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S/A, distribuída em 13/02/2012 para a Quarta Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis/MT, sob o nº 1814-41.2012.811.0003, 

Executado Geraldo Ferreira de Carvalho Filho, valor da causa R$ 

507.386,13 (quinhentos e sete mil trezentos e oitenta e seis reais e treze 

centavos). AV.012/246 PENHORA em favor do credor BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, expedida nos autos 1814-41.2012.811.0003, Cód. 

707064, Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de Ação de 

Execução por Quantia Certa movida pelo credor em face de Geraldo 

Ferreira de Carvalho Filho. 2) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da 

Matrícula nº 1.466 do C.R.I de Itiquira/MT: R.02/1.466 HIPOTECA CEDULAR 

EM PRIMEIRA E ESPECIAL em favor do credor BANCO DA AMAZÔNIA S/A, 

CNPJ nº 04.902.979/0122-31; 3) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da 

Matrícula nº 1.633 do C.R.I de Itiquira/MT: R.02/1.633 HIPOTECA CEDULAR 

EM PRIMEIRA E ESPECIAL em favor do credor BANCO DA AMAZÔNIA S/A, 

CNPJ nº 04.902.979/0122-31; 4) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da 

Matrícula nº 1.704 do C.R.I de Itiquira/MT: R.02/1.704 HIPOTECA CEDULAR 
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EM PRIMEIRA E ÚNICA E ESPECIAL em favor do credor BANCO DA 

AMAZÔNIA S/A, CNPJ nº 04.902.979/0122-31, AV.03/1.704 ADITIVO DE 

RE-RATIFICAÇÃO DA HIPOTECA REGISTRADA NO R.02/1.704 em favor do 

credor BANCO DA AMAZÔNIA S/A, CNPJ nº 04.902.979/0122-31; 5) 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula nº 1.705 do C.R.I de 

Itiquira/MT: R.04/1.705 HIPOTECA CEDULAR DE 1º GRAU em favor do 

credor BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/4955-73, R.05/1.705 

HIPOTECA CEDULAR DE 2º GRAU em favor do credor BANCO DO BRASIL 

S/A, CNPJ nº 00.000.000/4955-73, R.06/1.705 HIPOTECA CEDULAR DE 2º 

GRAU em favor do credor BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 

00.000.000/0551-74; 6) 50% (cinquenta por cento) do imóvel da Matrícula 

nº 1.814 do C.R.I de Itiquira/MT: AV. 02/1.814 AVERBAÇÃO PARA 

ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO (FAZENDA SANTA LAURA VICUÑA), 

R.03/1.814 HIPOTECA CEDULAR EM PRIMEIRA E ÚNICA E ESPECIAL em 

favor do credor BANCO DA AMAZÔNIA S/A, CNPJ nº 

04.902.979/0122-31, AV.04/1.814 ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO DA 

HIPOTECA REGISTRADA NO R.03/1.814 em favor do credor BANCO DA 

AMAZÔNIA S/A, CNPJ nº 04.902.979/0122-31.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62 Leiloeiro 

Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e 

veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada 

parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido por restrição 

sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de 

caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados GERALDO 

FERREIRA DE CARVALHO FILHO, na pessoa de seu Representante Legal 

(Dr. Nivaldo Jose Padilha OAB 5138); e seus cônjuges se casados forem; 

e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante 

Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno 

e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Itiquira - MT, 21 de novembro de 2018.

 Dr. Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55066 Nr: 179-40.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Henrique Domenicis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMPOS BOTTOS - 

OAB:146.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação da parte autora, REDESIGNO a audiência 

para tentativa de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o 

dia 21/02/2019, às 17h00min. Impulsiono os autos para citação/intimação 

da parte requerida, bem como para integral cumprimento do despacho 

judicial. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43967 Nr: 855-56.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ABADIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de junho de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36112 Nr: 1978-60.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heriksen Badue da Silva Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Tendo em vista que não houve publicação da retro sentença para a 

Defesa Técnica, impulsiono os autos ao setor de matéria imprensa a fim de 

cumprir o ato faltante. Após, encaminhe-se ao setor de expedição para a 

intimação pessoal do Réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53262 Nr: 3336-55.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLEILA CONCEIÇÃO BEZERRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a citação/intimação do 

Requerido para comarca em outro Estado, bem como a necessidade de 

adequação da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa 

de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora, para o dia 

21/02/2019, às 14h30min. Impulsiono os autos para citação/intimação da 

parte requerida, bem como para integral cumprimento do despacho judicial. 

A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51369 Nr: 2326-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, Nivalda Giraldes 

Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 2326-73.2017.8.11.0027 - CÓDIGO: 51369

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

EXECUTADOS: MILTON ZANA PORTELA e NIVALDA GIRALDES PORTELA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados MILTON ZANA PORTELA e NIVALDA GIRALDES PORTELA, na 

seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matricula n. 927 – 1º CRI DE ITIQUIRA. Uma área de terras 

pastais e lavradias, situada na zona rural do Município e Comarca de 

Itiquira-MT, com 429,40 há (quatrocentos e vinte e nove hectares e 

quarenta ares), denominada “FAZENDA PORTELA”, dentro dos seguintes 

limites e confrontações: partindo do marco I (marco inicial) cravado 

próximo à margens esquerda da cabeceira da revolta, logo abaixo do 

aterro de uma represa; deste, segue pela referida margem da cabeceira 

por vários rumos e distâncias numa resultante calculada de 06º06’40’’SE e 

na distância de 1626,50 metros, encontra-se o marco II, cravado na 

margem esquerda na cabeceira da revolta; desde, deflete-se à esquerda 

e segue pela referida margem da cabeceira da revolta por vários rumos e 

distâncias numa resultante calculada de 56º43’40’’SE e na distância de 

378 metros, encontra-se o marco II, cravado próximo à confluência da 

cabeceira da revolta com o córrego comprido. Deste, deflete-se à 

esquerda e segue pela margem direita do córrego comprido por vários 

rumos e distâncias, numa resultante, calculada de 38º37’00’’NE e na 

distância de 1626 metros encontra-se o marco IV, cravado próximo à 

margem direita do córrego comprido; deste, deflete-se à esquerda e segue 

confrontando com terras da Fazenda Protela, de irmãos Portela, até o 

marco VII, nos seguintes rumos e distâncias: do marco IV ao rumo 

magnético de 30º10’42’’NW e na distância de 5284,85 metros, encontra-se 

o marco V; deste, segue ao rumo magnético de 15º29’57’’NW e na 

distância de 2016,64 metros, encontra-se o marco VI; deste, segue ao 

rumo magnético de 18º57’00’’NE e na distância de 241,00 metros, 

encontra-se o marco VII, cravado na margem direita da estrada que liga o 

KM 14 da rodovia BR-163 ao Itiquira/MT; deste, deflete-se à esquerda e 

segue pela referida margem da estrada ao rumo magnético de 

87º40’40’’SW e na distância de 469,00metros, encontra-se o marco VIII; 

deste, deflete-se à esquerda e segue confrontando com terras 

desmembradas da Fazenda Portela, até o marco I (marco inicial), nos 

seguintes rumos e distâncias: do marco VIII, segue ao rumo magnético de 

16º15’00’’SE e na distância de 2320,00 metros, encontra-se o marco IX; 

deste, deflete-se à esquerda e segue ao rumo magnético de 29º30’00’’SE 

e na distância de 3320 metros, encontra-se o marco X; deste, deflete-se à 

direita e segue ao rumo magnético de 02º15’00’’SE e na distância de 

1010,00 metros encontra-se o marco XI; deste, deflete-se à direita e 

segue ao rumo magnético de 79º33’00’’SW e na distância de 256,00 

metros encontra-se o marco I (marco inicial), encerrando, assim, o roteiro 

deste polígano irregular. INCRA: 905.020.006.904-8.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 14.385.500 (Quatorze milhões Trezentos e Oitenta e 

Cinco Mil e Quinhentos Reais).

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel está localizado no município de 

Itiquira/MT, às margens da Rodovia BR 299, que liga a sede do município à 

BR 163, de grande destaque econômico da região, devido ser grande 

produtora agrícola e pecuária, em região de fácil e ótimo acesso, distante 

cerca de 28 KM da Cidade de Itiquira/MT, com acesso e excelente 

trafegabilidade.

 CARACTERÍSTICAS: A propriedade é propícia à atividade agrícola, 

estando beneficiada totalmente e corrigida, sendo usada no plantio de 

lavouras variadas. O solo do imóvel é caracterizado em parte de natureza 

arenosa e parte de natureza de terra vermelha de alta produtividade. O 

móvel possui sede residencial, quatro casas para funcionários, uma 

cantina e um SILO com capacidade para secagem de 30 (trinta mil) sacas 

de produtos.

 ÔNUS: R.02/927 CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA (2º GRAU) em favor do 

BANCO DO BRASIL S/A, CGC 00.000.000/1145-29. AV.06/927 

RE-RATIFICAÇÃO da Cédula Rural Hipotecária registrada no R.02/927. 

AV.015/927 RE-RATIFICAÇÃO da Cédula Rural Hipotecária registrada no 

R.02/927. R.017/927 CÉDULA RURAL PIGNORATÍCA E HIPOTECÁRA (3º 

GRAU) em favor do BANCO DO BRASIL S/A, CGC 00.000.000/1145-29. 

R.018/927 CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA (4º GRAU) em 

favor do BANCO DO BRASIL S/A, CGC 00.000.000/1145-29. R.019/927 

CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA (5º GRAU) em favor do BANCO DO 

BRASIL S/A, CGC 00.000.000/4363-05. R.020/927 CÉDULA RURAL 

HIPOTECÁRIA (6º GRAU) em favor do BANCO DO BRASIL S/A, CGC 

00.000.000/4363-05. R.021/927 CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA (7º GRAU) 

em favor do BANCO DO BRASIL S/A, CGC 00.000.000/4363-05. R.022/927 

CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA (8º GRAU) em favor do BANCO DO 

BRASIL S/A, CGC 00.000.000/4363-05. AV.023/927 ADITIVO DE 

RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO da Cédula Rural Hipotecária registrada 

R.018/927. AV. 024/927 CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA junto à 1ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, processo nº 234/2009, CREDORA AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. AV. 025/927 CERTIDÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO junto à 1ª Vara Cível 

da Comarca de Rondonópolis/MT, processo nº 457/2009, CREDOR BANCO 

LAGE LANDEN BRASIL S/A. AV.026/927 AVERBAÇÃO, por determinação 

nos autos nº 568-06.2010.8.11.0027 da comarca de ITIQUIRA/MT, sobre a 

existência de ação com alegação de descumprimento de acordo, com 

possível reintegração de posse. AV.027/927 CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO junto à 1ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, processo nº 3828-95.2012.8.11.0003, CREDOR BANCO 

RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A. AV.028/927 CERTIDÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES – PROCESSO Nº 432-67.2014.8.11.0027 

(CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA) POR DEPENDÊNCIA AO 

PROCESSO Nº 329-36.2009.8.11.0027, junto à Comarca de Itiquira/MT, 

tendo como Autor GLODIMAR PICCINIM. AV. 029/927 REGISTRO DE ÓFÍCIO 

PARA SANAR LAPSO OCORRIDO – TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E 

RATIFICAÇÃO DA CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA Nº 96/70084-X, firmada 

em 24 de junho de 1996 – HIPOTECA CEDULAR DE 5º GRAU em favor do 

BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/1145-29.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62 Leiloeiro 

Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e 

veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada 

parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido por restrição 

sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de 

caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados MILTON ZANA 

PORTELA e NIVALDA GIRALDES PORTELA, na pessoa de seu 
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Representante Legal; e seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade 

de Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como 

os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: 

usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Itiquira - MT, 21 de novembro de 2018.

 Dr. Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46517 Nr: 2406-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Joisley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 2406-71.2016.8.11.0027 - CÓDIGO: 46517

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL

EXECUTADOS: ARMANDO VELASCO RIBEIRO e JULCELINO VELASCO 

RIBEIRO e MARIA DE LOURDES RODRIGUES MENDES e JOISLEY 

RODRIGUES RIBEIRO

Pelo presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados ARMANDO VELASCO RIBEIRO e JULCELINO VELASCO 

RIBEIRO e MARIA DE LOURDES RODRIGUES MENDES e JOISLEY 

RODRIGUES RIBEIRO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matricula n. 3241 – 1º CRI DE ITIQUIRA. Uma área de terras 

pastais e lavradias, situada na zona rural do Município e Comarca de 

Itiquira-MT, com área de 202 há, 42a e 28 ca (duzentos e dois hectares, 

quarenta e dois ares e vinte e oito centiares), denominada “FAZENDA 

NOSSA SENHORA DO CARMO”, a qual tem seus limites e confrontações 

melhor descritos na matrícula n. 3241 do CRI de Itiquira/MT. INCRA 

901.032.121.070-6.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 1.089.036,23 (um milhão e oitenta e nove mil e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos).

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel está localizado às margens da 

Rodovia Estadual – MT 299, de excelente trafegabilidade, distante da sede 

do município de Itiquira/MT 18KM.

 CARACTERÍSTICAS: O imóvel possui uma topografia quase que em sua 

totalidade de relevo ondulado e formado para atividade de pecuária, com 

formação de pastagens e recas divisórias, com sede residencial e dotado 

de energia elétrica e água natural e curral de madeira.

 ÔNUS: R.01/3241 HIPOTECA DE 1º GRAU em favor da Caixa Econômica 

Federal, CNPJ nº 00.360.305/4465-44, no valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), com vencimento para 19/05/2020. R.02/3241 

HIPOTECA DE 2º GRAU em favor da Caixa Econômica Federal, CNPJ nº 

00.360.305/4465-44, no valor de R$ 134.946,00 (cento e trinta e quatro mil 

novecentos e quarenta e seis reais), com vencimento em 21 de dezembro 

de 2020.

LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62. Leiloeiro 

Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados ARMANDO 

VELASCO RIBEIRO e JULCELINO VELASCO RIBEIRO e MARIA DE 

LOURDES RODRIGUES MENDES e JOISLEY RODRIGUES RIBEIRO, na 

pessoa de seu Representante Legal (Dr. Alex Roece Onassis OAB 

17.933); e seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor 

Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Itiquira - MT, 21 de novembro de 2018.

 Dr. Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46572 Nr: 2446-53.2016.811.0027

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Lucia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:7621-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando a necessidade de 

adequação da pauta de audiências por este juízo, REDESIGNO audiência 

para tentativa de Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do 

Juízo, para o dia 07/02/2019, às 13h00min. Impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida 

(herdeiros-ref.29), bem como para integral cumprimento do despacho 

judicial. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46515 Nr: 2404-04.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julcelino Velasco Ribeiro, Joisley Rodrigues 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 2404-04.2016.8.11.0027 - CÓDIGO: 46515

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICRED SUL

EXECUTADOS: JULCELINO VELASCO RIBEIRO e MARIA DE LOURDES 

RODRIGUES MENDES e JOISLEY RODRIGUES RIBEIRO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados JULCELINO VELASCO RIBEIRO e MARIA DE LOURDES 

RODRIGUES MENDES e JOISLEY RODRIGUES RIBEIRO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matricula n. 2.474 – 1º CRI DE ITIQUIRA. Um Lote de terras, 

situado na zona urbana do município de Itiquira/MT, com área de 20x20 

mts, ou seja, 400,00m² (quatrocetos metros quadrados), dentro dos 

seguintes limites e confrontações: Frente medindo 20,00 metros para a 

Avenida Corumbá, hoje Álvaro José Monteiro. Lado direito medindo 20,00 

metros, com terras legalizadas por José Inácio Mendes; Lado esquerdo 

medindo 20,00 metros, com terras legalizadas por Alberto Souza Campos; 

Fundos medindo 20,00 metros, com terras legalizadas por José Antonio 

Campos. Matricula n. 4.343 – 1º CRI DE ITIQUIRA. Tão somente a parte 

ideal correspondente a 72,72728m2 (setenta e dois metros, setenta e dois 

centímetros e setecentos e vinte e oito milímetros quadrados) de 01 Lote 

de terras, situado na zona urbana da cidade de Itiquira/MT, o qual tem 800 

m² (oitocentos metros quadrados), com as seguintes medidas, localização 

e confrontações: Frente com 20m (vinte metros) para a Avenida 13 de 

maio; Lado esquerdo com terras da Prefeitura, com 40m (quarenta 

metros); Lado direito com terras da Prefeitura, com 40m (quarenta metro), 

e aos fundos com terras da prefeitura com 20m (vinte metros), sendo o 

Lote nº 09, da Quadra 34, tudo conforme consta na matrícula devidamente 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Itiquira/MT, tido 

por herança deixada pelo espólio de Eutimio Rodrigues Mendes, aos seus 

herdeiros e pertencente aos herdeiros Julcelino Velasco Ribeiro e Maria 

de Lourdes Rodrigues Mendes.

 (RE) AVALIAÇÃO: Matricula n. 2.474 – 1º CRI DE ITIQUIRA: R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais). Matricula n. 4.343 – 1º CRI DE ITIQUIRA: 

R$ 11.636,36 (onze mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis 

centavos). TOTAL DA AVALIAÇÃO DO LOTE: R$ 371.636,36 (trezentos e 

setenta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Matricula n. 2.474 – 1º CRI DE ITIQUIRA: O 

imóvel está localizado na Álvaro José Monteiro, no centro da cidade de 

Itiquira/MT. Matricula n. 4.343 – 1º CRI DE ITIQUIRA: O imóvel está 

localizado na Avenida 13 de maio, no centro da cidade de Itiquira/MT.

 CARACTERÍSTICAS: Matricula n. 2.474 – 1º CRI DE ITIQUIRA: O imóvel 

possui edificadas 2 (duas) construções, sendo uma casa do tipo 

residencial unifamiliar, construída em alvenaria e a outra sendo um salão 

para fins comerciais, também construído em alvenaria, todas classificadas 

como bom estado de conservação e em ótimo estado de funcionalidade. 

Matricula n. 4.343 – 1º CRI DE ITIQUIRA: O imóvel está localizado em via 

não beneficiada por asfalto e não está desmembrado e sobre a parte do 

imóvel avaliado não foram consideradas as construções nele edificadas.

LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62. Leiloeiro 

Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JULCELINO 

VELASCO RIBEIRO e MARIA DE LOURDES RODRIGUES MENDES e 

JOISLEY RODRIGUES RIBEIRO, na pessoa de seu Representante Legal 

(Dr. Alex Roece Onassis OAB 17.933); e seus cônjuges se casados 

forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

Itiquira - MT, 21 de novembro de 2018.

 Dr. Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11932 Nr: 207-86.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Telecomunicações ANATEL, 

Procuradoria Federal no Estado de Mato Frosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 
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SOBRINHO - OAB:5136

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 207-86.2010.8.11.0027 - CÓDIGO: 11932

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL

EXECUTADOS: JOSEMAR RODRIGUES MENDES

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade do Executado 

JOSEMAR RODRIGUES MENDES, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Item 01: 01 (uma) Torre em ferro para instalação de antenas, 

com 30 (trinta) metros de altura; Item 02: 01 (um) Transmissor FM, modelo 

SP5025, marca Teletronix; Item 03: 01 (um) Aparelho de ar condicionado 

marca Elgin de 6000 BTUs.

(RE) AVALIAÇÃO: Item 01 R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 

Item 02 R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Item 03 R$ 500,00 

(quinhentos reais). TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 8.500,00 (OITO MIL E 

QUINHENTOS REAIS).

 LOCALIZAÇÃO DO (I)MÓVEL: Em poder do Executado, podendo este ser 

encontrado na Rua José Ferreira de Carvalho, s/n, nesta cidade de 

Itiquira/MT.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62 Leiloeiro 

Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e 

veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada 

parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido por restrição 

sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de 

caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOSEMAR 

RODRIGUES MENDES, na pessoa de seu Representante Legal (Dr. 

Anfilofio Pereira Campos Sobrinho, OAB 5136); e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

Itiquira - MT, 21 de novembro de 2018.

 Dr. Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57941 Nr: 1544-32.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de deprecar a intimação do Requerido para 

outra comarca, bem como a necessidade de adequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO a audiência para tentativa de Conciliação, que 

será presidida pela Conciliadora, para o dia 21/02/2019, às 17h30min. 

Impulsiono os autos para intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 885-91.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELENA MARTINS DE JESUS HONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7099/MT, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 19 de junho de 2019, às 

16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8753 Nr: 958-78.2007.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Marin Ltda, Claudino Marin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 958-78.2007.8.11.0027 - CÓDIGO: 8753

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EXECUTADOS: ALGODOEIRA MARIN LTDA e CLAUDINO MARIN

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade do Executado 

ALGODOEIRA MARIN LTDA e CLAUDINO MARIN, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.
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BEM(NS): 01 (UMA) Unidade beneficiadora de algodão completa, dotada 

dos seguintes equipamentos: 01 (uma) super prensa com mastro de 8’’, 

viga de 18’’, com chapa de travamento de 2’’, pistões de 14’’, bomba de 

rendimento ultra rápido, giro da prensa automático com inversor para 

regulagem de velocidade de o giro e portas com acionamento hidráulico; 

02 (dois) ventiladores de 50’’, com 10 paletas, rotor aberto com 

balanceamento eletrônico; 01 (um) ventilador de 45’’, com 10 paletas, rotor 

aberto com balanceamento eletrônico; 01 (uma) torre secadora completa, 

com 24 gavetas em chapa de 2mm; 01 (uma) válvula RS de 72’’, completa 

com duas polias, 01 (uma) válvula de vácuo com borracha de vedação de 

ar para o batedor de rosca distribuidora; 01 (um) batedor inclinado de 07 

(sete) rolos de 72’’ de largura com polias C, grelha de ferro 3/8 com aço 

1045, rolo sistema círculo com pinos de aço 1045; 01 (um) conjunto de 

calha e rosca distribuidora OM chapa de 2mm, com mancais e rolamentos 

blindados; 05 (cinco) limpadores Super MITCHELL, sendo rolo e escova e 

rolo de serrilhas, ambos de alimentação automática e regulagem com 

inversor; 05 (cinco) descaroçado com 90 serras de 12’’ costelas fixadas 

M, base de ferro com parafusos de aperto rápido e sistema de desarme 

com pistão pneumático e sistema de saída de pluma subterrânea; 01 (uma) 

rosca de 9’’ com mancais e polias para captação de impurezas e cascas 

com ligações na traseiras dos mitchells; 01 (uma) roca do caroço de 6’’ 

com calha de 50 cm com mancais e polias; 01 (uma) válvula de vácuo com 

vedação de borracha para caroço com engrenagem e correntes ASA 060; 

01 (um) limpador de pluma de 72’’ com estrutura e exaustor; 01 (um) 

calcador mecânico curso longo, com srvo-freio; 01 (um) empurrador de 

pluma pneumático completo com válvula e ligação de ar; parte elétrica da 

máquina contendo os motores elétricos.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL 

REAIS).

LOCALIZAÇÃO DO (I)MÓVEL: Em poder dos Executados, na Rodovia BR. 

163, Km 17 + 3 km, Ouro Branco do Sul. Zona Rural, Cidade e Município de 

Itiquira/MT.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62 Leiloeiro 

Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e 

veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada 

parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido por restrição 

sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de 

caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados ALGODOEIRA 

MARIN LTDA e CLAUDINO MARIN, na pessoa de seu Representante Legal; 

e seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, 

na pessoa de seu Representante Legal; bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Itiquira - MT, 21 de novembro de 2018.

 Dr. Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52332 Nr: 2871-46.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 19 de junho de 2019, às 

15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49531 Nr: 1363-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruben Dario Carro Gonzalez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado Ruben Dario Carro 

Gonzalez.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Itiquira-MT, 21 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39905 Nr: 1503-70.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204, para patrocinar os interesses do réu. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31017 Nr: 857-65.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Dionízio Ribeiro, Osvaldo Cardoso 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 31017.

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 143, para tanto, intime-se o leiloeiro Sr. Silvio Luiz 

da Silva de Moura Leite, nos termos da decisão de fls. 121, para que 

realize uma nova hasta pública, tendo em vista que não houve 

arrematação do imóvel.

 Às providências. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36273 Nr: 2057-39.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Soares Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR MOISÉS SOARES RIBEIRO, já 

qualificado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no 

artigo 217-A, do Código Penal.Atento as diretrizes do artigo 59, do Código 

Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a se valorar; Ele não possui maus antecedentes; Poucos elementos 

foram coletados para se aferir sua conduta social e personalidade; O 

motivo do delito constitui pelo desejo de satisfazer a lascívia própria, o 

qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito; As 

circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, não merecendo 

qualquer reconhecimento e valoração; Não houve consequências mais 

graves que as já previstas na própria tipicidade. Por fim, não se pode 

cogitar acerca do comportamento da vítima.Analisadas as circunstâncias 

judiciais, reputo como necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime de estupro, a fixação da pena-base em 08 (oito) anos 

de reclusão.Não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Presente a 

causa de aumento de pena prevista no artigo 71, do CP (crime 

continuado), aumento a reprimenda pela metade, conforme já 

fundamentado, elevando-a ao patamar de 12 (doze) anos de 

reclusão.Inexistindo causas de diminuição de pena a serem observadas, 

fica o réu condenado definitivamente a pena de 12 (doze) anos de 

reclusão.Em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea a, do CP, o réu 

deverá cumprir a pena em regime fechado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34030 Nr: 938-43.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinez Gomes Machado, Gerlanio da Silva 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia, para CONDENAR o réu GERLÂNIO DA SILVA BARBOSA, 

vulgo “Baixinho”, já qualificado, pela prática do crime de furto qualificado, 

previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e ABOSLVER o réu 

CLAUDINEZ GOMES MACHADO, igualmente qualificado, da acusação 

atribuída na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código 

de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55896 Nr: 615-96.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matuzalen Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55896 Nr: 615-96.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matuzalen Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Matuzalem Silva de 

Oliveira, devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46552 Nr: 2429-17.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marcelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Djamiler Mendes 

Santos - OAB:14525-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de junho de 2019, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31531 Nr: 304-21.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da lavra da 

Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª Região, o(s) 

qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) de Pequeno 

Valor expedida(s).

Jauru, 21 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1638 Nr: 396-19.2001.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Greick Borges de Souza, Elisângela Deon de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o requerimento de fls. 46/47.

Assim, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente, para averbação do divórcio, consignando-se que o cônjuge 

virago retomará seu nome de solteira, qual seja, ELISÂNGELA DEON.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 06 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8820 Nr: 926-47.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dedimar Braz Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da lavra da 

Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª Região, o(s) 

qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) de Pequeno 

Valor expedida(s).

Jauru, 21 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30755 Nr: 591-18.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAD, Simone Faustino Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o autor intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), para que 

se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da lavra da 

Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª Região, o(s) 

qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) de Pequeno 

Valor expedida(s).

Jauru, 21 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 299-28.2015.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por Eurico Martins dos 

Santos em face da Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, todos 

qualificados nos autos. Encerrada a instrução processual, tendo as partes 

apresentado alegações finais nesta oportunidade, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença, nos termos do artigo 366 do CPC. 

Publicada em audiência, não havendo alegações de nulidades, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37066 Nr: 950-60.2015.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGERSON TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por Ogerson Teodoro da 

Silva em face da Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, todos 

qualificados nos autos. Encerrada a instrução processual, tendo as partes 

apresentado alegações finais nesta oportunidade, volvam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença, nos termos do artigo 366 do CPC. 

Publicada em audiência, não havendo alegações de nulidades, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48329 Nr: 1040-63.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Passos Subrinho, Queiroz Galvão 

Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: Considerando as ocorrências 

acima, cancelo a presente solenidade e redesigno a audiência de 

Justificação para o dia 12 de março de 2019, às 13h30min (MT). 

Intimem-se as partes, observando endereço apresentado pelo Ministério 

Público, sendo necessário, expeça-se carta precatória. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663 Nr: 2-95.1990.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM, ERdS, HR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTENOR ROCHA MOTA, Filiação: 

Henrique Rocha e de Maria Eliana, brasileiro(a), casado(a), lavardor, 

atualmente em local incerto e não sabido ELIAS ROCHA DOS SANTOS, 

Filiação: Henrique Rocha e de Maria Eliana, brasileiro(a), casado(a), 

lavrador e atualmente em local incerto e não sabido HELIO ROCHA, 

Filiação: Henrique Rocha e de Maria Eliana, brasileiro(a), solteiro(a), 

lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com manifestação ministerial, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos denunciados ANTENOR ROCHA 

MOTA, ELIAS ROCHA DOS SANTOS e HÉLIO ROCHA, devidamente 

qualificado nos autos, em razão do advento da prescrição da pretensão 

punitiva, com fundamento nos art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso I, 

ambos do Código Penal e, consequentemente, DETERMINO a expedição do 

competente contramandado de prisão, bem como o recolhimento dos 

mandados expedidos em seu desfavor, pendentes de cumprimento até 

esta data, referentes ao processo em epígrafe.DETERMINO que a 

Secretaria adote as providências cabíveis para providenciar as baixas 

pertinentes no sistema BNMP.Sem custas, pois seu pagamento 

constitui-se efeito da condenação, em sendo extinta a punibilidade do 

agente, desaparece tal obrigação.INTIMEM-SE os acusados, acerca do 

inteiro teor da presente sentença, mediante expedição de edital de 

intimação, com prazo de 60 (sessenta) dias. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE às comunicações de 

estilo, sobretudo ao Cartório Distribuidor desta Comarca e aos Institutos de 

Identificação Estadual e Federal.Por fim, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Publ ique-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Jauru/MT, 30 de outubro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 07 de novembro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11956 Nr: 258-71.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navarro Rodrigues & Cia, Alvaro Navarro 

Rodrigues, Gianne Seawright Rowe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALVARO NAVARRO RODRIGUES, Cpf: 

32800231149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MT em 

face de NAVARRO RODRIGUES & CIA, ALVARO NAVARRO RODRIGUESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão 

de Dívida Ativa nº 2127 com fundamentação legal na Resolução CFMV 

845/06 e Lei nº 5.517/68, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2127/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2007

 - Valor Total: R$ 3.238,22 - Valor Atualizado: R$ 3.238,22 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por 

edital, uma vez que a parte exequente não exauriu os meios ordinários de 

citação da parte executada.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da 

parte executada junto ao Sistema de informações eleitorais (SIEL), 

RENAJUD E INFOJUD, a teor do art. 256, §3º, do CPC.Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

parte executada, na forma do art. 246, inciso I, do CPC.Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços da parte executada, providencie-se a CITAÇÃO por EDITAL, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar defesa no prazo legal, 

devendo constar a advertência prevista no art. 344, do CPC. Decorrido o 

prazo sem que a parte executada se manifeste, certifique-se.Não 

apresentada a contestação, desde já o declaro revel e, em consonância 

com a Súmula 196 do STJ, e nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, 

NOMEIO como curador especial de ambos os requeridos, a Douta 

Advogada BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT, inscrita na OAB/MT, nº 24070/O, 

vez que nesta Comarca não há Defensoria Pública.Após o procedimento 

de citação por edital, neste ato deferida, intime-se o advogado acima 

nomeado para manifestar aceitação no múnus que lhe foi 

atribuído.Opostos os embargos à execução, INTIME-SE a parte exequente 

para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 24 de maio de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 26 de outubro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria 58/2018-JUS14 de novembro de 2018

 O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e
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Considerando que a servidora Lucilene Soares Paniago Mascarenhas, 

matrícula 8094, designada Gestora Judiciária Substituta, da Secretaria da 

Vara Única irá usufruir 10 (dez) dias de férias referente ao exercício 

2018, no período de 10 a 19/12/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR LUCAS MARTINS MAIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 32890, 

Analista Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

(PDA-FC), na Secretaria da Vara Única no período de 10 a 19/12/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Juscimeira, 14 de novembro de 2018.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito-Diretor

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47940 Nr: 2881-90.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 09/04/2019, às 

17h00min (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

4. Comunique-se o juízo deprecante.

 5. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira-MT, 21 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34582 Nr: 512-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MICHEL ANORINO LIMA, SIMONE 

COTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 Vistos.

 1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 945/2018-DPMT/JUSC, 

datado de 13/11/2018, oriundo da Defensoria Pública de Juscimeira – MT, 

tenho por bem redesignar a audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/04/2019, às 16h00min (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 21 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8099 Nr: 403-61.2008.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35914 Nr: 1132-72.2017.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D RIVELO DO CARMO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO - PSD - DIRETORIO MUNICIPAL-MT / JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCIO RODRIGUES 

MOREIRA - OAB:22628/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23674 Nr: 1644-94.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LEITÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de WILSON LEITÃO DE ALMEIDA, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 153/154 e 156/157 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23047 Nr: 1103-61.2013.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA S. RAMOS - 

OAB:222222, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de DALVA DE OLIVEIRA CASTRO, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 165/166 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22956 Nr: 1018-75.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANA PAULA GOIS, conforme 

fundamentação supra, extinguindo, assim, a presente execução.3.2. Deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, por ser a mesma beneficiária da 

gratuidade da justiça.3.3. Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia da 

presente decisão ao processo executivo, em apenso.3.4. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10602 Nr: 247-05.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE C. NOGUEIRA & ARRUDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO VALENÇA DE SOUZA- 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Davi Maia 

Castelo Branco Ferreira - OAB:0, GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA 

LIMA - OAB:0, JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:, NATALIA DE 

ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 INTIMAÇÃO do Advogado Dr. FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ 

JUNIOR, para que proceda à devolução dos autos acima mencionados, 

que se encontram em carga há mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, conforme determina o item 2.10.1 da CNGC, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48195 Nr: 2971-98.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Com efeito, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 20/03/2019, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).6. 

Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.7. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas 

indicadas na petição inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE 

AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS 

INDEPENDETEMENTE DE INTIMAÇÃO.8. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 21 de novembro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10501 Nr: 146-65.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:MT-12223, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792, SOUVENIR DAL´ BÓ JÚNIOR - OAB:11.058/MT

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTEÇA proposta por JOÃO RIBEIRO 

DE SOUZA em face de MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO, todos 

qualificados.

2. Foi certificado à fl. 514, o transito em julgado do acordão que reformou 

parcialmente a sentença anteriormente exarada, sendo determinada a 

exclusão da partilha dos bens os imóveis de matricula 1.713 e 3.459, vez 

que foram adquiridos após a separação do casal.

3. O requerido pugna pelo cumprimento da sentença na presente 

demanda, onde alega não ter sido averbada a sentença de mérito 

transitada em julgado, com a sua alteração por força do recurso de 

apelação, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara – MT, 

buscando, assim, a averbação na diversas matrículas de imóveis de sua 

propriedade, no referido cartório.

 4. Da análise dos autos, verifica-se que transitou em julgado o acordão 

que reformou parcialmente a sentença de divórcio, anteriormente exarada, 

sendo determinada a exclusão da partilha dos bens os imóveis de 

matricula 1.713 e 3.459, bem como mantendo a determinação de divisão 

em 50 % (cinquenta por cento) para cada cônjuge o imóvel constante da 

matrícula 5.544, do supra citado cartório.

5. Nesse diapasão defiro o pedido de fls. 562/565, para que seja expedido 

ofício determinando a averbação da sentença de divórcio nas matrículas 

de número R/9.038; R/9.042; R/9.013; R/9.041; R/9.043; R/9.040; e 
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R2/3.459, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Jaciara – MT, 

como sendo de propriedade integral de JOÃO RIBEIRO DE SOUZA. Bem 

como, em relação a matricula número R2/5.544, do referido cartório, como 

sendo de propriedade 50 % (cinquenta por cento) de JOÃO RIBEIRO DE 

SOUZA e na mesma proporção dos sucessores de MARIA DO 

LIVRAMENTO RIBEIRO.

6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47926 Nr: 2873-16.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO CHEVERRIA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JAIME 

VASCONCELOS SANTOS - OAB:9569

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, INDEFIRO o 

pedido de liberdade revogação da prisão temporária realizado pelo 

indiciado CICERO CHEVERRIA ROSA, uma vez que verifico que a situação 

fática que ensejou a decretação da prisão temporária permanece 

inalterada.4. No mais, ciência ao réu e ao Ministério Público.5. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 22 de novembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40058 Nr: 2944-52.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUREIA NASSIM ABDO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Vistos.

1. Arquive-se o presente processo, com as baixas e anotações de estilo.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64268 Nr: 1194-31.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ULISSES DOS SANTOS 

INFORMATICA - ME, OSVALDIR PRATA ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAGNER ULISSES DOS SANTOS 

INFORMATICA - ME, CNPJ: 14410076000108 e atualmente em local incerto 

e não sabido OSVALDIR PRATA ALVES JUNIOR, Cpf: 78402735134, 

brasileiro(a), casado(a), analista de sistemas. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: No dia 15 de março de 2013 a primeira executada emitiu 

junto à Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, nos termos da lei n° 

10.931/2004, cujo número é B 30830507-6, contraindo um empréstimo no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).O segundo Executado participou da 

operação na condição de avalista, sendo igualmente responsável pelo 

adimplemento da cédula em questão.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 7.161,99 - Valor 

Atualizado: R$ 7.161,99 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.1) CITE-SE para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar o pagamento da dívida.2) Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos INTIMANDO, na mesma oportunidade, a parte executada (§ 1º do 

artigo 652 do CPC, com redação dada pela Lei nº 11.381/2006).3) 

Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o Meirinho indagar aos 

executados acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge. 4) Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora conclusos os autos para apreciação do pedido de penhora on 

line pelo sistema BACEN JUD, na forma do artigo 655-A do CPC.5) 

CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida ao devedor contida no 

artigo 745-A do Código de Processo Civil. 6) FIXO os honorários em vinte 
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por cento (20%) sobre o valor do débito. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (artigo 652-A, parágrafo único, do CPC).7) 

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 653 do CPC. 8) DEFIRO os benefícios 

do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 14 de novembro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72597 Nr: 1038-38.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCC, ADRIANA ROSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público e defiro a guarda provisória em favor 

da genitora. Expeça-se termo de guarda.

Expeça-se carta precatória para citação/intimação do requerido da tutela 

liminar concedida e para ele informar ao Oficial de Justiça se concorda 

com a proposta de acordo da requerente, nos seguintes termos: a) 

Pensão alimentícia no valor de 30% do salário mínimo, atualmente em R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis e vinte centavos).

 Em caso negativo, fique o requerido intimado a contestar a demanda no 

prazo de 15 dias.

Com a contestação, vistas à parte autora para impugnar. Logo em 

seguida, vistas ao MP. Após, voltem os autos conclusos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 21 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78573 Nr: 2313-85.2018.811.0109

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENESDEI SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, CONVERTO EM 

PRISÃO PREVENTIVA a prisão do investigado DENESDEI SILVA E SILVA. 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.Atualize-se o BNMP 

2.0.EXPEÇA-SE o necessário.Marcelândia/MT, 15 de outubro de 

2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76054 Nr: 1027-72.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de guarda provisória da menor Gabrielli Veronez Preuss 

em favor da genitora. Expeça-se termo de guarda.

Redesigno a audiência de conciliação para a data de 24/01/2019 às 

15h15. Saem os presentes intimados.

 Expeça-se carta precatória para a citação/intimação do requerido no 

endereço Av. Rio Grande do Sul, 1437-e, Bairro Pioneiro, Cidade Lucas do 

Rio Verde/MT, na casa da frente, e seu telefone é 06599820272. Devendo 

o Oficial de Justiça, se constatar que o requerido está se ocultando, 

realizar a citação/intimação por hora certa, bem como ir nos finais de 

semana e feriados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Thiago Carreira Vallim, Estagiário do Gabinete, 

que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 21 de novembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 52/2018

Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições LEGAIS e;

CONSIDERANDO a Portaria 50/2017 que implantou a Central de 

Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Matupá, vinculada à Central 

de Distribuição, conforme previsão no Art. 2° do Provimento 12/2017-CGJ;

 CONSIDERANDO a Por taria 58/2017 que retificou o Art. 2° da Portaria 

50/2017, alterando o servidor responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR a servidora Regina Matos Davi, matrícula 8157, Gestor 

Administrativa 03 para responder pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento, retificando assim o Art. 2° da Portaria 50/2017 e o Art. 1° 

da P ortaria 58/2017.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação com 

efeitos retroativos à 06.08.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e 

cientificando-se o Cartório Distribuidor, a Secretaria da Vara Única, o 

Juizado Especial e a subseção da OAB no município.

Matupá-MT, 22 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74142 Nr: 1063-11.2018.811.0111

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78614 Nr: 3326-16.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, PAULO 

SÉRGIO PIREZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14432

 Autos nº 3326-16.2018.811.0111.

Código Apolo nº 78614.

Vistos.

Verifico que devidamente citado o acusado GABRIEL FELIPE SOUZA 

ALMEIDA informou que possui advogado constituído (Ref. 13).

 Além disso, consta nos autos que em sede policial declarou que a 

causídica Andreia Ferdinando Varea atua em sua Defesa.

Dessa forma, DETERMINO a intimação de referida advogada para que 

informe se irá atuar em defesa do acusado nestes autos devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

Em relação ao acusado PAULO SÉRGIO PIREZ ROCHA, ante o teor da 

certidão de Ref. 13, NOMEIO como defensor dativo o advogado Igor Neves 

de Carvalho, o qual deverá ser intimado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64999 Nr: 2672-97.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64999.

Processo nº 2672-97.2016.811.0111.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57525 Nr: 958-39.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nedi de Fátima dos Santos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 3428-72.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71565.

Processo nº 3428-72.2017.811.0111.

Vistos.

Considerando o aporte do laudo pericial (Ref. 27), bem como do estudo 

social (Ref. 36), CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o 

laudo médico e estudo social.

Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a perícia e estudo social, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.

Estando cumpridas as determinações, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79191 Nr: 3603-32.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO JUCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 
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cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Autos nº 2158-47.2016.811.0111.

Código 64113.

Vistos.

DEFIRO a cota ministerial de Ref. 84.

Para tanto, DESIGNO o dia 19 de dezembro de 2018, às 13h30min, para 

continuação da instrução processual, ocasião em que será inquirida a 

testemunha Talilian Alves da Silva, que deverá ser intimada no endereço 

indicado à Ref. 84.

Outrossim, , expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, com a finalidade de realização da oitiva da testemunha 

Mardones de Moraes Nascimento, devendo constar o endereço indicado à 

Ref. 84.

Por fim, solicitem-se informações acerca da resposta do ofício expedido à 

Ref. 74.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 69620.Processo nº 2527-07.2017.811.0111.Vistos.Em 

cumprimento ao disposto no artigo 423, inciso II, do Código de Processo 

Penal, passo ao relatório do processo, senão vejamos:O Ministério Público 

ofereceu denúncia contra MAURI FLORIANO PEREIRA, imputando-lhe as 

práticas dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, por 

quatro vezes, na forma do art. 71 ambos do Código Penal; art. 157, § 2º, 

inciso I, II e V, por duas vezes, na forma do art. 71 ambos do Código Penal, 

art. 180, “caput” c/c art. 29 ambos do Código Penal e, art. 121, § 2º, inciso 

V, na forma do art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal, na forma 

do art. 69 do Código Penal.(...)Dou o feito por saneado.DESIGNO sessão 

para julgamento do acusado MAURI FLORIANO PEREIRA pelo Tribunal 

Popular do Júri, a realizar-se no dia 06 de fevereiro de 2019, com início às 

08h.DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelo Ministério Público. 

Para tanto, INTIMEM-SE as vítimas Marcos Lorran Pereira da Costa 

Miranda, Wanderson César Fatica, Vera Lúcia da Conceição Ribeiro, 

Francisco Cruz da Silva, Ariele da Costa de Lima e Raquel da Costa de 

Lima, para comparecerem a sede do Ministério Público, com a finalidade de 

prestar os esclarecimentos que o órgão ministerial julgar 

necessários.Intimem-se o acusado, a Defesa e a Representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para 

serem ouvidas em Plenário.Providencie-se o necessário. Intimem-se e 

cumpra-se. Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77972 Nr: 2975-43.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Lemes Neri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 2975-43.2018.811.0111.Código Apolo nº 77972.Vistos.1)Ante o 

teor da petição de Ref. 25, NOMEIO como defensora dativa do acusado 

Euclides Lemes Neri a advogada Angelita Kemper, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.Tomando 

em conta a natureza da causa FIXO os honorários da mencionada 

advogada em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.(...) 2) INTIME-SE a 

advogada nomeada da presente decisão.CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA.Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58622 Nr: 1447-76.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BASTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 58622.

Processo nº 1447-76.2015.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref. 189, REVOGO a nomeação feita 

a Dra. Roselucia Rodrigues de Souza e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Ricardo Bastos dos Santos, o advogado Nilson Allan R. Portela 

que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 117.

Outrossim, o advogado nomeado deverá ser intimado acerca da decisão 

de Ref. 185.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 786-29.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M KOCH ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que restou infrutífera as buscas via Sistema BacenJud 

e Infojud, sendo localizado o mesmo endereço apresentado na peça inicial.

Diante do exposto e conforme autorizada pelos termos do art. 203 § 4º do 

NCPC, ABRO VISTA AO Exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58867 Nr: 1566-37.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ BAYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT 20.732, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para, no prazo de 30 

(trinta) dias, promover a habilitação dos sucessores do “de cujus”, 

conforme certidão de óbito jutada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59481 Nr: 1850-45.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMBERG BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 1850-45.2015.811.0111.

Código Apolo nº 59481.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março 

de 2019, às 13h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76985 Nr: 2480-96.2018.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. 1) Designo audiência para oitiva do médico que acompanha a 

interditanda, Dr. Giuliano Muzio Candido, no dia 12 de fevereiro às 14h. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77905 Nr: 2938-16.2018.811.0111

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. 1) Expeça-se carta precatória à Comarca de Peixoto de Azevedo 

para oitiva do médico José Nerval Marques, a fim de que preste 

depoimento a respeito da capacidade física e mental de sua paciente 

Florinda de Lima Sobrinho. Com o retorno, abra-se vista às partes. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78197 Nr: 3081-05.2018.811.0111

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos 1) Expeça-se carta precatória à Comarca de Colíder para oitiva da 

Dra. Rossana Kotecki a fim de aferir a capacidade física e mental da 

paciente/curatelanda Lidia Lima de Sousa. Com o retorno da missava, 

abra-se vista às partes, inclusive o curador especial nomeado. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62573 Nr: 1320-07.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Vistos.1) Defiro o pedido do Ministério Público. Abra-se vista pelo prazo 

de 15 dias para a informação do endereço da testemunha Wender de 

Andrade Fidelis. 2) Designo o dia 12 de fevereiro de 2019, às 13h15min 

para oitiva de Valter Miotto, Wender de Andrade Fidelis e Milton José 

Toniazzo. Quanto a este último, a parte requerida compromete-se a 

trazê-lo independente de intimação. Quanto aos demais, INTIME-SE para 

comparecimento à audiência, advertindo-lhes quanto à fixação de multa 

em caso de ausência injustificada. Quanto aos presentes, saem 

pessoalmente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63671 Nr: 1945-41.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Miotto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Martin Costin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Vistos. 1) Certifique-se a secretaria a tempestividade da manifestação da 

parte requerida quanto à oitiva das testemunhas. Após, abra-se vista à 

parte autora para contraditar as testemunhas, no prazo de 10 dias. 2) 

Designo o dia 12 de fevereiro às 14h30 min, para à oitiva das testemunhas 

e o depoimento pessoal do requerido. Intime-se pessoalmente a parte 

requerente. 3) Ato contínuo venham-me os autos conclusos. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60454 Nr: 375-20.2016.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welington Carlos Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Vistos. 1) Defiro a substituição da testemunha requerida. 2) Permaneçam 

os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59739 Nr: 102-41.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIS PORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº59739Processo nº 102-41.2016.811.0111Vistos em 

correição.1) Ante o teor da certidão de Ref. 08, NOMEIO como defensor 

dativo do acusado José Luis Porte, o advogado KASSIO ROBERTO 

PEREIRA, devendo apresentar defesa prévia no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ)(...) Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 13 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64789 Nr: 2546-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILÂNDIA APARECIDA PAULINO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para cumprimento 

do ato deprecado, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67515 Nr: 1317-18.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) do réu, para que, no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Rafael Vinícius Silva Koch - Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60671 Nr: 448-89.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, 

Hailton Pedrinho Zeilinger, VIVIANE MAIZA ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76521 Nr: 2215-94.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTINA GUIMARÃES NEGRINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/ 6780, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60012 Nr: 220-17.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MICHEL, CLAUDETE DO PATROCINIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Autos nº 220-17.2016.811.0111.

Código APOLO nº 60012.

Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado, 

cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos por este Juízo.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65744 Nr: 341-11.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KINHONES MOREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos 341-11.2017.811.0111.

 Cód. Apolo 65744.

Vistos.

1) Defiro o pleito ministerial Ref. 41, razão pela qual, decreto a revelia do 

acusado KINHONES MOREIRA DE AZEVEDO, nos termos do art. 367 do 

Código de Processo Penal, eis que se colocou em lugar ignorado.

Outrossim, objetivando o regular andamento do feito, REDESIGNO 
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audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 2019, às 

15h15min.

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia que são as mesmas 

indicadas na resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora 

designada, advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de 

Processo Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa 

prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência, e condená-la no pagamento das custas da diligência”.

Consigno que a vítima Kamila Fernandes Marques da Silva deverá ser 

intimada no endereço indicado à Ref. 41.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68306 Nr: 1798-78.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1798-78.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68306.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março 

de 2019, às 14h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 21 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 390-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 4477 Nr: 493-45.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antonio Carlos Teixeira Brito, IARA PEREIRA 

MORAIS, KYMB, JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORBERTO JOSÉ GEHLEN, 

MARIA ERONDINA S. GELHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, Pedro Ivo Carvalho Duarte - OAB:5074/MT, 

VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Intimação do advogado da parte executada para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e de avaliação (§ 3º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32855 Nr: 162-24.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ZAFONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar no prazo legal, sobre a penhora online 

realizada nos autos, no valor atualizado, conforme recibo juntado a fl. 308.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65187 Nr: 25-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para intimação do 

executado, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72732 Nr: 1928-83.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rene Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue 

a complementação da diligência, nos termos da certidão confeccionada na 

Ref. 4, posto que em que pese a parte requerente tenha efetuado o 

pagamento da diligência (Ref. 15), baseando-se na região da Cancela, o 

fez de forma equivocada, haja vista que o parametro para cobrança da 

diligência é a região da Cerquinha, conforme informado pelo Oficial de 

Justiça Charles, atuante nesta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55968 Nr: 1008-80.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Luan de Noronha
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, certifico que a 

oralidade designada para o dia 12/12/2018, fica antecipada para o dia 

05/12/2018, às 16h00min, tendo em vista a readequação de pauta da MMª 

Juíza de Direito desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74465 Nr: 2682-25.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:14176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75463 Nr: 3195-90.2018.811.0030

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: André Avelino de Almeida Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para querendo, produza provas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado à fl. 01 pdf.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 1163-83.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odison Araújo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, certifico que a 

oralidade designada para o dia 12/12/2018, fica antecipada para o dia 

05/12/2018, às 14h00min, tendo em vista a readequação de pauta da MMª 

Juíza de Direito desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 684-56.2017.811.0030

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciane Rech Vizentim, Fábio Del Canale Vizentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djenane Albernaz Rondon Francio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Valdir de Medeiros - 

OAB:17911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista o 

requerido à ref: 27, uma vez que a requerida não foi devidamente citada, 

impulsiono os autos e redesigno a audiência de Conciliação para o dia 24 

de abril de 2019, às 12 horas e 30 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 684-56.2017.811.0030

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciane Rech Vizentim, Fábio Del Canale Vizentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djenane Albernaz Rondon Francio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Valdir de Medeiros - 

OAB:17911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar o preparo da carta 

precatória, juntando o comprovante no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42432 Nr: 200-80.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanetho Barrêto Araújo - 

OAB:14.183/MT

 Ante o exposto, considerando que os menores e seu representante 

atualmente residem em Jaciara/MT, reconheço a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito, por conseguinte, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para COMARCA DE JACIARA-MT. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Remetam-se os autos para JACIARA/MT.Em 

busca da observância aos princípios da celeridade processual e 

instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do 

CPC, determino que cópia desta decisão sirva de Ofício de remessa dos 

autos.Cumpra-se, com as baixas e anotações de estilo.SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 137-50.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Saturnino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde já, julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas, eis o 

que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21437 Nr: 4-81.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereu Muniz de Macedo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Soares, Gesuino C. Cruz, Itmar 

Zeitoum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Vitor Pereira - 

OAB:19.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 
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OAB:5082/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de embargos de terceiro ajuizado por Nereu Muniz de 

Macedo Filho em face de João Brasil Soares, Rita de Oliveira Araújo, 

Nelson Francisco Araújo, Maria José da Silva, José Ferreira da Silva, 

Mauro Soares e Cifisa Vieira Soares.

 A sentença acostada na fl. 392 julgou procedente o pedido de 

impugnação ao valor da causa e determinou que o embargante recolhesse 

as custas complementares.

A parte exequente foi intimada por meio de seu patrono para efetuar o 

pagamento das custas, no entanto, permaneceu inerte (fl. 398).

Por meio da decisão de fl. 399, foi determinada a intimação pessoal do 

embargante, a qual restou negativa pelo motivo de mudança de endereço 

(fl. 403).

É relato do necessário. Decido.

 Considerando a matéria aqui tratada ser de interesse disponível, aliado à 

diligência infrutífera para intimação do embargante, mesmo sabendo da 

obrigação de manter o endereço atualizado e da inércia do seu advogado 

para dar prosseguimento ao feito, o processo deverá ser extinto.

Ante o exposto, considero válida a intimação pessoal do embargante, nos 

termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, III, do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e taxa judiciária.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 72310 Nr: 1780-72.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco Adm. de 

Consórcios Ltda. em face de Jean Carlos Magalhães e Silva, todos 

qualificados nos autos.

 Aportou aos autos petição de acordo, no qual pugnam as partes pela 

homologação e extinção do feito (Ref. 19).

É o relato do necessário. Decido.

 Diante da petição de acordo juntada aos autos e, tendo em vista que as 

partes são capazes e o direito é disponível, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo de vontades celebrado entre as partes e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária. 

Havendo custas remanescentes, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação.

 Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do NCPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas necessárias.

Esclareço que a parte exequente poderá ingressar com pedido de 

cumprimento de sentença, caso o executado descumpra o acordo 

entabulado.

 P.R.I. Cumpra-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72428 Nr: 1828-31.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto dos Santos Lopo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Nos termos da Portaria nº 12/2016 DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja o recuperando intimado para quitar integralmente 

o valor da pena de multa acostado na Ref. 23, no prazo de 10 (dez) dias, 

podendo esse requerer o parcelamento, conforme determinado na Ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75540 Nr: 3229-65.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITA Empresa de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leuzi Santana de Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JOSÉ GOMES 

ZANDONADI - OAB:30947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 9180 Nr: 638-24.2004.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cimento Tocantins S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3.584-A

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Considerando a manifestação da parte exequente de que a obrigação foi 

integralmente cumprida, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, II, 

do CPC.

Sem custas, eis o que dispõe o art. 460 da CNGC/MT .

 Com o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34490 Nr: 207-98.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER CISCON FONSECA ME, 

CONSTRUTORA MURALHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, DR. ANDRÉ 

ASSIS ROSA-OAB/MT-19.077-A, para que proceda com a 

complementação da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$. 

103.00(cento e Três reais, para cumprimento do mandado de penhora 

avaliação e Intimação e remoção, por meio da Central de pagamento de 

Diligências (CPD).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34830 Nr: 350-87.2015.811.0031

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raiany Brunelli de Almeida Camara, MHdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Ferreira Silva - OAB:13280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, os pedidos contidos na inicial.Condeno a parte autora ao pagamento 

de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor equivalente a 

10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, no 

entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem 

como a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC/MT. Sem custas judiciais.INTIME-SE E CUMPRA-SE. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40166 Nr: 735-64.2017.811.0031

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do CPC DENEGO a segurança 

invocada pelo impetrante, haja vista não se constatar o alegado direito 

líquido e certo, bem como não verificar a existência de ato de autoridade 

coatora a ser combatido.Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade 

apontada como coatora para os fins devidos.Sem honorários, conforme 

Súmula nº. 512 do STF: “Não cabe condenação em honorários de 

advogado na ação de mandado de segurança.” e sem custas, tendo em 

vista o que prescreve o inciso XXII do artigo 10 da Constituição 

Estadual.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42337 Nr: 1784-43.2017.811.0031

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA, Gilberto Bonifácio 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Pereira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, DETERMINANDO que seja 

expedido o competente alvará em favor dos GILBERTO BONIFACIO DE 

PAULA e LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA, devidamente qualificados 

nos autos, para levantamento das importâncias constante às fls. 73/77, 

junto à Caixa Econômica Federal, em contas vinculadas ao de cujus José 

Alexandre Pereira de Paula, ressalvando expressamente os direitos de 

terceiros ou herdeiros não citados ou não mencionados no processo.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta decisão.Isento de custa, eis que beneficiário da 

assistência judiciária gratuita.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Prescindível o 

registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.P. I. C.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33982 Nr: 1204-18.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDL, JDBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16.233, NILTON 

GOMES DA SILVA - OAB:851

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta e com base no artigo 33 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

confirmando a liminar e DEFIRO a GUARDA da menor RAFAELLY VITÓRIA 

MEIRA DUTRA a sua avó materna DILMA DIAS BISPO MEIRA. Posto isso, 

declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, devendo os responsáveis prestar 

compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, mediante termos nos 

autos. LAVRE-SE o termo de guarda nos termos do art. 32 do ECA.Isento 

de custas.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35615 Nr: 694-68.2015.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, com o fim de DECLARAR a 

inexistência da paternidade de ADÃO DA SILVA em relação a MIGUEL DE 

BARROS SANTOS DA SILVA, determinando a RETIFICAÇÃO do assento 

de nascimento do menor a fim de constar como genitor do mesmo 

CRISTIANO DA SILVA SANTOS.Conste no competente mandado de 

averbação os nomes dos vós paternos do menor, quais sejam: José dos 

Santos Filho e Luzia Rosa da Silva Santos, bem como que o mesmo 

passará a se chamar: MIGUEL DE BARROS SANTOS.Sem condenação em 

custas ou honorários.Com o trânsito em julgado, expeçam-se o mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente e o competente 

ofício “cumpra-se”, solicitando a expedição de 2ª via da certidão de 

nascimento do menor e o seu encaminhamento para este juízo.Notifique-se 

o representante do Parquet.Tomadas todas as providências acima 

determinadas e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 45/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhora JAQUELINE ZANIN GOSSMANN, portador(a) 

do RG nº. 8.801.634-3 SESP/PR e inscrito no CPF sob o nº. 

048.074.539-04, para exercer o cargo de ASSESSORA DE GABINETE II – 

PDA – CNE – VIII, no Gabinete da Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, com efeitos a partir da assinatura 
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do Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

   Nova Canaã do Norte-MT, 22 de novembro de 2018.

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 46/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

CONSIDERANDO o que disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 RESOLVE:

DESGINAR  o servidor WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, matricula 

2705, para exercer a função de Gestor Geral de 1ª Entrância - PDA -FC da 

Comarca de Nova Canaã do Norte, a partir da publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

   Nova Canaã do Norte-MT, 22 de novembro de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 47/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

CONSIDERANDO o que disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 RESOLVE:

DESGINAR  o servidor DEIKSON LOURENÇO DOS SANTOS, matricula 

27270, para exercer a função de Gestor Judiciário - PDA - FC da Vara 

Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, a partir 

da publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

   Nova Canaã do Norte-MT, 22 de novembro de 2018 .

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56741 Nr: 1197-38.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍZARU BERLAMINO LEITE, VICENTE GEROTTO 

DE MEDEIROS, AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI, EDILSON FAGUNDES 

JACOME – ME, EDILSON FAGUNDE JACOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:19820/O, 

NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB:23643/B OAB/MT, ROGERIO 

LAVEZZO - OAB:5709, Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 Ante o exposto:a) DECRETO a REVELIA de AGNALDO ADRIANO 

GIGLIOTTI, diante da intempestiva de sua contestação, consoante certidão 

de Ref: 99, pelo que DETERMINO o desentranhamento da respectiva peça 

defensiva acostada à Ref: 70. Entanto, DEIXO de aplicar o efeito material, 

por haver pluralidade de réus que contestaram a ação em seu devido 

tempo, na forma do art. 344 c.c. o art. 345, inciso I, do NCPC, bem como o 

efeito indireto ou mediato, processual e preclusivo da revelia, pois que 

imprescindível a instrução processual para julgamento do processo, sendo 

que o revel possui advogado constituído para a causa, na dicção do art. 

346, “caput” e parágrafo único, c.c. o art. 349 do NCPC.b) REJEITO as 

preliminares arguidas, pois que a inicial trouxe a qualificação das partes, o 

fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações, o 

valor da causa e as provas com que pretende demonstrar a verdade dos 

fatos alegados, a par de estar instruída com documentos e conter 

justificação que contenha indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade praticado pelos acionados, na forma do art. 319 do NCPC c.c. 

os §§ 6º e 9º, do art. 17, da Lei 8.429/92, prejudicado o pedido de 

revogação da decisão que decretou a indisponibilidade de bens.c) 

DETERMINO a autuação em apenso do pedido de liberação de bens 

formulado pela parte ré EDILSON FAGUNDES JACOME, acatando 

recomendação do Ministério Público a fim de evitar tumulto processual e 

desordem à correta instrução do feito, em analogia aos arts. 802 e 969, 

inciso II, da CNGC/MT, extraindo-se cópia de sua peça de Ref: 71 e da 

manifestação ministerial de Ref: 106, remetendo-se em seguida o incidente 

concluso para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48795 Nr: 292-04.2015.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, GUSTAVO ANDRÉ 

DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA FÁTIMA DA COSTA SAKAMOTO, 

RALPH ANDRÉ DA COSTA SANTOS, Ricardo Massayuki Sakamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, MARIA HENRIQUETA COSTA BRUNO - 

OAB:34264

 Ante o exposto, com a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII 

e § 1º, do NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas caso seja beneficiária da justiça gratuita, os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Havendo interposição de 

recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do NCPC, que determina a remessa 

dos autos independentemente de juízo de admissibilidade, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, e, após decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos à Instância Superior, 

cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo 

legal.Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/TJMT.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46861 Nr: 117-44.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O
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 Vistos.

 Acolho o pleito ministerial à fl. 73.

 DESIGNO audiência de justificação para o DIA 07 DE MAIO DE 2019, ÀS 

15H00.

 Intime-se pessoalmente o autor do fato, observando-se os endereços 

informados à fl. 73.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47377 Nr: 527-05.2014.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.

 Acolho o pleito ministerial de fls. 55/60.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, devidamente citada, 

apresentou contestação intempestiva, razão pela qual decreto sua revelia. 

Porém, deixo de aplicar-lhes os efeitos decorrentes, em virtude de se 

tratar de direito indisponível, nos termos do art. 344 c.c. o art. 345, inciso II, 

do NCPC.

Autorizo a genitora, ora, parte requerida, visitar a infante em finais de 

semana alternados, devendo pegar a menor às 07h00 do sábado e 

devolvê-la até às 18h00 do domingo. Com a condição de que a parte ré 

deverá se locomover até este Município de Nova Canaã do Norte.

DESIGNO audiência de conciliação para o DIA 07 DE MAIO DE 2019, ÀS 

09H30.

INTIME-SE as partes para que compareçam à audiência acima designada, 

devendo comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados 

(art. 334, § 9º, do NCPC).

Advirta-se de que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC).

Oficie-se à Comarca de Vera para que informe a este Juízo a existência 

de ação de busca e apreensão ou ação de guarda relativas a menor Maria 

Eduarda Narvaes Alves.

 Proceda a equipe interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

à realização de estudo psicossocial junto a menor Maria Eduarda Narvaes, 

a qual não poderá estar acompanhada de parentes e afins, relatando os 

fatos que entenderem pertinentes.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Vera com a finalidade de 

realizar de estudo psicossocial com a parte ré.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55668 Nr: 615-38.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURIS AMBIENTIS CONSULTORES S/S LTDA - 

EPP, COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte requerida não foi citada e, consequentemente, 

não apresentou contestação (art. 485, § 4°, do NCPC), HOMOLOGO o 

pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. No que tange ao 

pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...]

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40044 Nr: 1776-27.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noboru Maeda, Neuza da Luz Filipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Gioto, Hélio Godoi de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, THIAGO 

ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para intimação das partes acerca da 

data da realização da perícia dia 21/12/2018, saindo do forum da Comarca 

de Nova Monte Verde as 8:00h da manhã.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77292 Nr: 1062-86.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Padilha, Cleber da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 77292 – Autos n. 1062-86.2018.811.0101

Vistos, etc.

Considerando que a defesa do réu Bruno Henrique Padilha retirou os 

autos em carga no dia 06/11/2018 e somente devolveu nesta data, 

tornando o tempo inapto para expedição e cumprimento dos mandados, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/2018 às 

08h.

Com efeito, cancele-se a audiência anteriormente designada.

Intimem-se os réus.

Ciência ao Ministério Público e às defesas.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39657 Nr: 1389-12.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFSCFeI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Ap. Oliveira Scatigna - 

OAB:OAB/MT-12.090-A, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - 

OAB:8828/MT

 Código 39657 – Autos n. 1389-12.2010.811.0091

Vistos, etc.

Constatado o equívoco na efetivação do bloqueio on line, defiro o pedido 

retro, procedendo-se ao desbloqueio e a efetivação da penhora em face 

do executado (BV FINANCEIRA), conforme determinado.

Oportunamente, a fim de evitar ocorrências similares, providencie a 

Secretaria, caso não o tenha feito, a correta anotação na capa dos autos 

quanto a fase processual (cumprimento de sentença), e os respectivos 

sujeitos desta fase (exequente e executado), conforme determinado 

anteriormente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67289 Nr: 482-08.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA, 

DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais), 

conforme certidão nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54930 Nr: 373-96.2015.811.0107

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555/SP, ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895, Josmeyr 

Alves de Oliveira - OAB:81717, Luciana Camardella Martins Costa - 

OAB:240050 OAB/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, Nevio Manfio - OAB:16.226-B MT, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão na inicial, apreciando 

o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, declaro a rescisão contratual e 

decreto a ordem de despejo, em definitivo. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% sobre o valor da causa.Havendo recurso de apelação, 

certifique, intime a parte adversa para apresentar contrarrazões, após 

remeta ao E. Tribunal de Justiça para recebimento, processo e julgamento, 

consignando nossas homenagens de estilo.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58513 Nr: 544-19.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Hipólito Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Não há contradição.

No caso em tela, sustenta a parte embargante que a decisão proferida no 

feito é contraditória, uma vez que deferiu a busca de endereço, contudo 

julgou extinto o feito pela prescrição, consignando a desídia do autor.

Compulsando os autos, verifico que este juízo declinou claramente as 

razões da extinção do feito, qual seja, prescrição do título em se funda a 

ação, haja vista que os cheques foram emitidos em 20/02/2011 e 

05/03/2011, e a ação proposta apenas em 16/06/2016, após o decurso do 

prazo de 5 (cinco) anos.

 Ressalta-se que as decisões anteriormente proferidas no feito, não tem o 

condão de afastar a prescrição, que in casu é evidente, e restou 

configurada antes da propositura da demanda, razão pela qual deve se 

manter inalterado o decisum.

Por fim, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido no 

feito, haja vista que foi contrária a sua pretensão, fatos que não ensejam 

o acolhimento do pedido, uma vez que os embargos não via adequada à 

reforma do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, venham os autos conclusos para saneamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 866-39.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO VENDRUSCOLLO, ELISETE FÁTIMA FRANCISCHETTI 

VENDRUSCOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, ALVARO 

LUIZ BANDERA, Nadia Saleh Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425/B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, Nevio Manfio - OAB:16.226-B MT, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão na inicial, julgando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; consequentemente, declaro a rescisão 

contratual e decreto a ordem de despejo, em definitivo. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.Havendo 

recurso de apelação, certifique, intime a parte adversa para apresentar 

contrarrazões, após remeta ao E. Tribunal de Justiça para recebimento, 

processo e julgamento, consignando nossas homenagens de estilo.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60765 Nr: 1694-35.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RIVELINO PAULI, JOÃO ALBERTO 

TEN CATEN, DOLORES KONZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1.265,00 (um mil duzentos e sessenta e cinco 

reais) conforme certidão nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54931 Nr: 374-81.2015.811.0107

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555/SP, ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895, Josmeyr 

Alves de Oliveira - OAB:81717, Luciana Camardella Martins Costa - 

OAB:240050 OAB/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, Nevio Manfio - OAB:16.226-B MT, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão na inicial, julgando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; consequentemente, declaro a rescisão 

contratual e decreto a ordem de despejo, em definitivo. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.Havendo 

recurso de apelação, certifique, intime a parte adversa para apresentar 

contrarrazões, após remeta ao E. Tribunal de Justiça para recebimento, 

processo e julgamento, consignando nossas homenagens de estilo.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53561 Nr: 925-95.2014.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE, WALMOR HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, Nilson 

Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzidas pelo autor, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o fim determinar que os 

requeridos se abstenham de praticar quais atos de turbação ou esbulho 

nas terras de posse do autor, sob pena de MULTA DIÁRIA que FIXO em 

2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor do 

imóvel.Condeno a parte VENCIDA em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85. § 2º e 

incisos.Havendo recurso de apelação, intime-se o recorrido para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1010, §1°, NCPC), 

após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de admissibilidade (art. 

1010, §3°, NCPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68633 Nr: 1120-41.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO ANTÔNIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emiko Endo - OAB:321406 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:30443-A PR, Moises Batista de Souza - OAB:52962 PR

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora o requerente alegue ser 

hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos autos nenhum 

documento hábil a comprovar sua alegação.

Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou, para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos.

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52336 Nr: 305-83.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS, SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada de ofício na ref. 76, intime-se a parte requerente 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65318 Nr: 1877-69.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Nabhan Garcia, MARISA ANGELA 

PARZIANELLO BABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a determinação de penhora no rosto do autos (ref. 64), 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, após conclusos para as 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69687 Nr: 1573-36.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARLUCE ARAÚJO DA SILVA, devidamente qualificada na exordial, 

ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

APOSENTADORIA POR IDADE, com Pedido de Antecipação de Tutela, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pleiteando a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como antecipação de 

tutela a fim de ser-lhe concedido benefício previdenciário.

A inicial veio acompanhada de documentos.
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Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50997 Nr: 361-53.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGM, JAFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e 

assim o faço para CONDENAR os réus DENER GOMES MISAEL e JOSÉ 

AGUINALDO FEIJÓ MARCONDES, qualificados nos autos, como incursos 

nas reprimendas do artigo 213, § 1°, do Código Penal. Em observância ao 

art. 68 do Código Penal, passo à fixação das penas.A)– DENER GOMES 

MISAEL (...) Assim, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade do 

acusado DENER GOMES MISAEL em 08 (oito) anos de reclusão.O regime 

inicial de cumprimento da reprimenda imposta será o SEMI-ABERTO, ex vi 

do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Em atenção ao artigo 387, § 1º, 

Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, posto que estão ausentes os pressupostos legais para a 

decretação de prisão preventiva – art. 312/313 CPP.Ausentes os 

requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do 

mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 

77 do Código Penal.B) – JOSÉ AGUINALDO FEIJÓ MARCONDES (...) 

Assim, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade do acusado JOSÉ 

AGUINALDO FEIJÓ MARCONDES em 08 (oito) anos de reclusão.O regime 

inicial de cumprimento da reprimenda imposta será o SEMI-ABERTO, ex vi 

do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Em atenção ao artigo 387, § 1º, do 

Código de Processo Penal, concedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade, posto que estão ausentes os pressupostos legais para a 

decretação de prisão preventiva – artigos 312/313 do CPP.Ausentes os 

requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do 

mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 

77 do Código Penal. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71149 Nr: 2161-43.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPM, CJDSPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Levando-se em conta os documentos colacionados aos autos, mais 

precisamente o cálculo do débito atualizado da dívida (pág. 22), tenho que 

a via requerida pelo exequente (art. 528, caput, § 3°, do CPC), mostra-se 

inaplicável, sendo que um dos requisitos para a autorização da prisão do 

devedor é o débito compreendente a até 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação, o qual, in casu, restou ultrapassado.

 Assim, determino sua intimação, por intermédio de seu causídico via DJE, 

para emendar/adequar a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53670 Nr: 975-24.2014.811.0107

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI MARIA SCARIOT ZAMPEZE, ALTEMIR 

JOSE ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEIVO MANFIO - OAB:MT/16.226-B, 

Nevio Manfio - OAB:16.226-B MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, julgando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; consequentemente, declaro a rescisão 

contratual e decreto a ordem de despejo, em definitivo. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.Determino a 

expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional 

competente, acompanhado dos documentos de ref. 120, 121, decisão de 

ref. 136, para o fim de que sejam tomadas as devidas providências, com 

relação aos atos praticados pelos patronos das partes. Havendo recurso 

de apelação, certifique, intime a parte adversa para apresentar 

contrarrazões, após remeta ao E. Tribunal de Justiça para recebimento, 

processo e julgamento, consignando nossas homenagens de estilo.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63865 Nr: 1240-21.2017.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON TERRA DOS SANTOS 

- OAB:17212/MT

 Vistos.

Levando-se em conta que no processo n°. 1379-70.2017.811.0107 (Cód. 

Apolo - 64251), onde constam as mesmas partes, já houve a prolação de 

sentença no que concerne aos alimentos, bem como o exercício de 

guarda da menor V. S., determino, com fundamento no art. 10 do CPC, a 

intimação do autor, pessoalmente e por DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar quanto a ocorrência de litispendência, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo supra, venham os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52301 Nr: 287-62.2014.811.0107

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BENEDITO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782, 

Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir a aposentadoria 

rural por idade ao autor IVO BENEDITO DA FONSECA, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 26.07.2013, respeitada a prescrição quinquenal, com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra dos arts. 296/297 e 311 do NCPC, tratando-se de verba de 

nítido cunho alimentar. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.Sobre as 

prestações vencidas, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário 

(RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção 

monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, 

com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54584 Nr: 237-02.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITE BARBOZA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou 

Restabelecimento de Auxílio-Doença, ajuizada por Elenita Barbosa Lemes, 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos já 

qualificados.

Nas ref. 31, foi determinada a intimação pessoal do autor e de seu 

causídico via DJE (n° 10258), a fim de dar prosseguimento no feito sob 

pena de extinção, contudo quedou-se inerte conforme se visualiza na 

certidão de ref. 41.

Vieram os autos à conclusão.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que não foi localizada no endereço 

informado nos autos e tão pouco comunicou ao Juízo quanto à alteração 

da residência no curso do processo, aplicando-se ao caso, assim, a regra 

constante do art. 274, do CPC.

Acrescento, ainda, que seu patrono foi devidamente intimado, via DJE, 

para dar prosseguimento ao feito, contudo permaneceu inerte conforme 

certificado nos autos.

 Desta maneira, reputo como válida a intimação realizada a parte autora, e 

considerando a ausência de manifestação a extinção do feito pelo 

abandono é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Sem condenação em custas e honorários, visto 

que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62970 Nr: 866-05.2017.811.0107

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159/O

 Vistos.

Frente a juntada do relatório de ref. 27, dê-se vista a parte requerida para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70560 Nr: 1924-09.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA MEDEIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) conforme 

certidão nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51577 Nr: 894-12.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, quanto à contravenção prevista no art. 21, “caput”, da Lei nº. 

3.688/41, decreto a extinção da punibilidade do réu JOSIAS RAMOS DE 

ARAÚJO, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal vigente, na forma do artigo 61 

do Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, 

com relação à infração penal supra, com resolução de mérito. II – Da 

infração penal descrita no art. 306, caput, da Lei n°. 9.503/97. Cumpra-se 

o comando exarado na ref. 83. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71158 Nr: 2168-35.2018.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETE CORDEIRO 

ZANATTA - OAB:21735/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio, proposta por Maria Eugenia Pereira Pfeifer, 

em face de Rudimar Pfeifer, todos já qualificados nos autos. Alega em 

síntese, que contraiu matrimônio com o requerido, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, estando separados de fato há 

aproximadamente dois meses e informando a impossibilidade de 

restabelecimento do convívio, sendo que desta união resultou o 

nascimento de dois filhos comuns, ambos menores de idade. 

Liminarmente, requer a fixação de obrigação alimentícia em favor dos 

filhos menores.

A inicial veio instruída com documentos (fls. 12/35).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 
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arcar com as custas e despesas processuais.

Confirmada a paternidade do requerido através de prova documental 

pré-constituída e em atento ao binômio necessidade/possibilidade, 

ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS aos alimentandos no valor 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

devidos à partir da citação, a serem pagos nas mãos da genitora.

Nos termos do artigo 695 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 12 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H30MIN, sendo que o ato será 

realizado pela conciliadora deste Juízo.

INTIME-SE a requerente, consignando-se a necessidade de se fazer 

acompanhar por seu advogado ou defensor público (art. 695, § 4º, NCPC).

CITE-SE e INTIME-SE o requerido, pessoalmente, para comparecimento à 

audiência designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do CPC, 

cientificando-o de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na 

forma do art. 335 do CPC.

Sem prejuízo, manifeste-se a autora quanto a regularização da guarda 

provisória em favor dos infantes.

Ciência ao Ministério Público.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como mandado, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79941 Nr: 747-13.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivam Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.II. Pelo acima exposto, 

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).III. Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.IV. Através do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 13h00min (horário de Cuiabá-MT).V. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79882 Nr: 729-89.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Paulo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 14h30min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79854 Nr: 718-60.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísio Prado de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC). I. No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de 

que: a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC); c) havendo alegação de excesso de execução, deverá a 

parte devedora indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC); d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará a rejeição liminar dos embargos (art. 920, 

CPC); e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, NCPC); f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e comprovando o 

depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em 

execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte devedora 

requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês; II. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem 

arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do CPC). 

III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à parte 

credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo da 

alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de corretor. IV. 

FIXO honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma dos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do NCPC, os quais 

deverão ser desde logo incluídos na conta da execução (art. 827, § 1º, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79853 Nr: 717-75.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIAS ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC). I. No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de 

que: a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC); c) havendo alegação de excesso de execução, deverá a 

parte devedora indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC); d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará a rejeição liminar dos embargos (art. 920, 

CPC); e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, NCPC); f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e comprovando o 

depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em 
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execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte devedora 

requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês; II. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem 

arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do CPC). 

III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à parte 

credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo da 

alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de corretor. IV. 

FIXO honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma dos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do NCPC, os quais 

deverão ser desde logo incluídos na conta da execução (art. 827, § 1º, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79826 Nr: 703-91.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLMdL, LFMdL, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Fernando Lucas 

Medeiros de Lima e Luiz Fernando Medeiros de Lima, representado por 

sua genitora Luciana Medeiros dos Santos, em desfavor de Fernando 

Ferreira de Lima, genitor.

Os exequentes ingressaram com a execução em setembro de 2018 

alegando a inadimplência do executado nos meses de junho a agosto de 

2018. Pede a intimação do executado para que salde a dívida no prazo 

legal, aplicando-se a medida coativa da prisão civil se necessário, nos 

termos do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

DECIDO.

I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, diante dos documentos colacionados 

aos autos;

II. CITE-SE o executado e INTIME-SE para que, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, efetue, em três (03) dias, o pagamento 

das parcelas em atraso e daquelas que se vencerem no curso do 

processo, prove que já adimpliu o débito ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, alertando-o de que, caso não o faça, poderá ser decretada sua 

prisão civil, além de protestada a decisão judicial que fixou a obrigação de 

prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º e § 3º);

III. Ciência ao Ministério Público.

 IV. CUMPRA-SE expedindo o necessário;

V. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79919 Nr: 740-21.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci da Costa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.II. Pelo acima exposto, 

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).III. Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.IV. Através do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 13h30min (horário de Cuiabá-MT).V. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79853 Nr: 717-75.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIAS ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC).I. No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de 

que:a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC);c) havendo alegação de excesso de execução, deverá a 

parte devedora indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC);d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará a rejeição liminar dos embargos (art. 920, 

CPC);e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, NCPC);f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e comprovando o 

depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em 

execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte devedora 

requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês;II. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem 

arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do 

CPC).III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à 

parte credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo 

da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de 

corretor.IV. FIXO honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor dado à causa, na forma dos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do 

NCPC, os quais deverão ser desde logo incluídos na conta da execução 

(art. 827, § 1º, do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79910 Nr: 738-51.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci da Costa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 DE JANEIRO 

DE 2019, ÀS 14h00min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79939 Nr: 746-28.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Soterio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 729 de 818



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III. Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do 

INSS à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15h00min (horário de 

Cuiabá-MT). IV. Ademais, tratando-se de demanda que, desde o início, 

demonstra a imprescindibilidade da realização de perícia técnica, além da 

produção de prova oral, DETERMINO, desde logo, a realização de Perícia e 

nomeio perito na pessoa do Dr. SOSTENES MICHAEL CARREIRO SILVA, 

médico clínico geral, lotado na rede pública deste município, o qual deverá 

cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso. Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar do mandado a(s) 

advertência(s) dos artigos 157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos 

quesitos formulados neste ato pelo juízo e, nas respectivas 

oportunidades, pela(s) parte(s) – isto é, inicial e contestação –, bem como 

para que promova o agendamento, desde logo, da data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão), ciente de que o(s) 

trabalho(s) exigido(s) deverá(ão) ser(em) realizado(s) com antecedência 

mínima de 45 (quarenta e cinco) dias à realização da audiência designada, 

e que, o laudo pericial deverá ser entregue em cartório pelo menos vinte 

(20) dias antes da referida audiência. Fica desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite máximo da Tabela II, do 

Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 2007, do Conselho da 

Justiça Federal. VI. Agendada a data da perícia, CIENTIFIQUEM-SE as 

partes da data, horário e local, devendo a parte autora comparecer munida 

de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que 

repute importantes ao esclarecimento do perito. Entregue o laudo, 

manifestem-se as partes em cinco dias. VII. INTIMEM-SE as partes para 

que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79850 Nr: 715-08.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS, DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO a assistência judiciária gratuita. Processe-se em segredo de 

Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. Cuida-se de pedido de execução de prestação alimentícia fundada em 

título executivo judicial, referente abril de 2017 a junho de 2018, totalizando 

o valor de R$ 6.478,92 (seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e 

noventa e dois centavos) (art. 530, CPC).

III. CITE-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% e da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, § 1º, 831 e 835, todos do NCPC).

IV. Não efetuado o pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo 

auto, nos exatos termos do § 3º do artigo 523 e artigo 524, VII, ambos do 

NCPC, sem prejuízo determino, o PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO 

JUDICIAL, nos termos do art. 517 do CPC.

V. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 513, § 2º), ou, na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, §.1º, NCPC).

VI. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

VII. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79849 Nr: 714-23.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS, DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Gabriel Henrique 

Soares Santos, representado por sua genitora Delsirene Santos de 

Soares, em desfavor de Antônio Soares de Almeida, genitor.

Os exequentes ingressaram com a execução em setembro de 2018 

alegando a inadimplência do executado nos meses de julho a setembro de 

2018. Pede a intimação do executado para que salde a dívida no prazo 

legal, aplicando-se a medida coativa da prisão civil se necessário, nos 

termos do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

DECIDO.

I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, diante dos documentos colacionados 

aos autos;

II. CITE-SE o executado e INTIME-SE para que, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, efetue, em três (03) dias, o pagamento 

das parcelas em atraso e daquelas que se vencerem no curso do 

processo, prove que já adimpliu o débito ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, alertando-o de que, caso não o faça, poderá ser decretada sua 

prisão civil, além de protestada a decisão judicial que fixou a obrigação de 

prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º e § 3º);

III. Ciência ao Ministério Público.

 IV. CUMPRA-SE expedindo o necessário;

V. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67769 Nr: 292-97.2008.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Mulinari LTDA, Jairo Marques 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Constato que nos autos em apenso (Código 67820) já houve diligência 

como escopo de localizar o executado, porém infrutíferas, desta forma, 

desde já DEFIRO a citação por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

II. Expirado o prazo, intime-se a Autarquia exequente para manifestação 

de 10 (dez) dias.

III. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74271 Nr: 493-45.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o processo foi devolvido para secretaria deste juízo, 

em virtude da realização de Correição e Inspeção realizada no dia 

19.09.2018 nessa Comarca, DÊ-SE nova vista dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76427 Nr: 862-05.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJK, KVdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o processo foi devolvido para secretaria, em virtude da 

realização de Correição e Inspeção realizada no dia 19.09.2018 nessa 

Comarca, DÊ-SE nova vista dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78868 Nr: 218-91.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKVSJdL, EdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação execução de alimentos, ajuizada por MAY KELY 

VITÓRIA SOARES JARDIM DE LIMA, representada por sua genitora, 

Elimiliane dos Santos Lima, em desfavor de WILSON SOARES JARDIM DE 

OLIVEIRA.

Em Audiência realizada nos autos código 74892, as partes entabularam 

acordo, sendo que a exequente requereu desistência destes autos em 

virtude da composição realizada.

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido de desistência.

Vieram-me conclusos os autos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda.

Destarte, não se faz necessária a anuência do requerido que, 

devidamente citado, elaborou acordo com a exequente nos autos 74892 e 

concordou com o pedido de extinção.

Sobre a desistência dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, ante a 

desistência da parte autora;

II. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do art. 90, caput, do CPC; porém SUSPENDO sua exigibilidade, ante 

o deferimento da justiça gratuita, na inicial;

III. EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado nomeado, conforme folha 

07;

IV. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70827 Nr: 32-44.2013.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Caetano dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o processo foi devolvido para secretaria deste juízo, 

em virtude da realização de Correição e Inspeção realizada no dia 

19.09.2018 nessa Comarca, DÊ-SE nova vista dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71806 Nr: 114-41.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silvério Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 114-41.2014.811.0106 (cód. 71806)

SENTENÇA

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por MARIA SILVÉRIO 

VIEIRA em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, em que fora 

efetuado o pagamento da obrigação por parte do executado, conforme 

comprovado nos autos (fls. 127/128).

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas.

III. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

IV. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67820 Nr: 352-70.2008.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Mulinari LTDA, Jairo Marques 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se seguimento à decisão de folha 126.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75068 Nr: 125-02.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o processo foi devolvido para secretaria deste juízo, 

em virtude da realização de Correição e Inspeção realizada no dia 

19.09.2018 nessa Comarca, DÊ-SE nova vista dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76846 Nr: 170-69.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Jose de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira da Paixão - 

OAB:GO 18.659

 Vistos, etc.

Considerando que o processo foi devolvido para secretaria deste juízo, 

em virtude da realização de Correição e Inspeção realizada no dia 

19.09.2018 nessa Comarca, DÊ-SE nova vista dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78397 Nr: 21-39.2018.811.0106

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 731 de 818



 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT 14258/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 22, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar comprovante de depósito referente 

ao cumprimento de diligência em zona rural, sob pena de devolução da 

missiva.

Expirado o prazo sem o cumprimento da diligência, devolva-se a carta 

precatória ao Juízo Deprecante. Caso contrário, dê-se seguimento à Carta 

Precatória.

Comunique-se ao Juízo Deprecante a atual situação da carta precatória, 

conforme solicitado à folha 32.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74593 Nr: 676-16.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de JOSILEU MARTINS DOS 

SANTOS, já qualificado, como incurso nas sanções dos artigos 217-A e 

71, por duas vezes, ambos do Código Penal.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 66/67, pugnando 

pela audiência de instrução.

Decido.

Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Em que pese a alegação da defesa apresentada pelo réu, não há 

possibilidade de absolvição sumária, de acordo com as hipóteses 

previstas pelo artigo 397 do CPP, uma vez que as provas não são 

suficientes para prolação de sentença no momento, sendo imprescindível 

a instrução processual para apuração dos fatos narrados na inicial e 

defesa.

Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, Art. 397) ou 

de trancamento da ação penal dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 14 DE DEZEMBRO, às 13h30min 

(horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Intimem-se as partes e testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77013 Nr: 261-62.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Rodrigues, Leonardo de 

Oliveira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de dezembro de 2018, às 

14h30min (horário de Cuiabá-MT), na qual se procederá com a inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), 

nesta ordem realizando-se, ao final, os interrogatórios dos réus: Leandro 

Alves Rodrigues e Leonardo de Oliveira Freitas.

EXPEÇA-SE Carta precatória à Comarca de Paranatinga/MT a fim de que 

se intime pessoalmente o réu Leandro Alves Rodrigues para que 

compareça à audiência. Havendo impossibilidade de comparecimento do 

réu deverá a defesa se manifestar sobre o interesse em deprecar a 

realização do interrogatório.

Intimem-se as testemunhas e as partes.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-17.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI JOSE DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010050-17.2015.8.11.0106. REQUERENTE: SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: IRANI JOSE DE JESUS I. Ante a manifestação da requerida, 

informando a impossibilidade de comparecer a audiência, DESIGNO a 

audiênciade instrução para o DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, às 13h30min 

(horário de Cuiabá-MT). II. INTIME-SE a parte requerida para que 

compareça, bem como providencie o comparecimento das testemunhas, 

independente de intimação. III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Saem 

os presentes intimados. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito em 

Sustituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72836 Nr: 693-86.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 121/124 com seus 

regulares efeitos legais, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, 

nos termos do art. 593 e seguinte, do Código de Processo Penal.

 INTIME-SE o Ministério Público para contrarrazões no prazo de 08 (dias), 

art. 600 do CPP.

Observadas as formalidades legais, certificando-se a regularidade das 

intimações da sentença, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64394 Nr: 1067-38.2014.811.0095

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 [...] /CM.A Comissão Sindicante deverá concluir os trabalhos no prazo de 

30 (trinta) dias, apresentando seu relatório, nos termos do Art. 29 do 

Provimento 005/2008/CM.Em que pese a indicação de Servidora para 
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presidir a Comissão Sindicante (fls. 373/375), será nomeada servidora 

desta Comarca, tendo em vista que foi nomeada recentemente Analista 

Judiciária para a Comarca de Paranaíta.Informe-se a Corregedoria Geral 

de Justiça, remetendo-se cópia da portaria e dessa decisão, bem como o 

Departamento de Recursos Humanos e à Coordenadoria Administrativa do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se e 

intime-se expedindo todo o necessário, com observância ao artigo 31 e 33 

do Provimento 0005/2008/CM.Paranaíta/MT, 14 de novembro de 

2018.ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINIJuiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74559 Nr: 1318-51.2017.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa da Energia São Manoel S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUS INCERTOS E IGNORADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REUS INCERTOS E IGNORADOS, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO RÉUS INCERTOS E IGNORADOS DO 

DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA 

AUTORA NOS 484,7289 HA, PARTE DE UM TODO MAIOR COM 603,2303 

HA DENOMINADO “FAZENDA EMANUELLA”, LOCALIZADA NA GLEBA 

MANDACARU, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT, QUE PERTENCIA AOS SRS. 

LUIZ GONZAGA DE MACÊDO E ESPOSA SIMONE APARECIDA RIBEIRO, 

QUAL SEJA, UMA ÁREA DE TERRAS COM 149,0820 HA, PARTE DE UM 

TODO MAIOR DENOMINADO “FAZENDA SANTO EXPEDITO”, LOCALIZADA 

NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT.

Sentença: Vistos. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com 

Pedido Liminar ajuizada por EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A em 

face de pessoas de qualificações desconhecidas da autora, pois se 

recusaram a identificar-se. Alega, em síntese, que para viabilizar a 

implantação da Usina Hidrelétrica (UHE) São Manoel, a autora vem 

desapropriando as áreas declaradas como sendo de utilidade pública e 

necessárias à formação do reservatório (lago) e Área de Preservação 

Permanente da UHE São Manoel e que, Dentre essas áreas 

desapropriadas está uma área de terras com 484,7289 ha, parte de um 

todo maior com 603,2303 ha denominado “Fazenda Emanuella”, localizada 

na Gleba Mandacaru, município de Paranaíta/MT, adquirida pela autora por 

Escritura Pública em 01/06/2016; e outra (ii) que pertencia aos Srs. Luiz 

Gonzaga de Macêdo e esposa Simone Aparecida Ribeiro, qual seja, uma 

área de terras com 149,0820 ha, parte de um todo maior denominado 

“Fazenda Santo Expedito”, localizada na zona rural do município de 

Paranaíta/MT, também adquirida pela autora por Escritura Pública, em 

14/07/2016; ambas lavradas no Cartório Cunha – 2º Ofício de 

Paranaíta/MT. Frisou que a transferência da posse dos referidos imóveis 

foi ratificada à autora através da “Cláusula Constituti” inclusa nos aludidos 

instrumentos, tendo sido imitida definitivamente na posse dos referidos 

imóveis quando da aquisição das áreas, respectivamente em 01/06/2016 e 

14/07/2016, mediante as Escrituras Públicas firmadas. Afirma que em 

fiscalização realizada na região em 23/05/2017 a autora verificou que o 

presente imóvel foi indevidamente ocupado pelos réus (vinte pessoas de 

qualificação desconhecidas, que se recusaram, no momento da 

abordagem, a se identificar), com prática de extração/garimpo ilegal na 

área esbulhada e degradação ambiental do local, mediante movimentação 

do solo e supressão da vegetação, além da construção de estrutura de 

madeira e palha. Diz a autora que tentou notificar os requeridos mas estes 

se recusaram a assinar qualquer notificação bem como a desocuparem a 

área da autora e a retirar de lá a(s) edificação(ões) irregularmente 

implantadas. Por fim, pugna pela concessão de liminar initio litis e inaudita 

altera parte. Com a inicial, vieram alguns documentos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A concessão de liminar em ação de reintegração de 

posse pressupõe, a teor do artigo 561 do Código de Processo Civil, posse 

atual do possuidor-autor; esbulho praticado pelo réu; perda da posse pelo 

possuidor-autor em razão do esbulho; e tempo de esbulho não superior a 

ano e dia. Às fls. 51 e seguintes, encontram-se os seguintes documentos: 

1) Declaração de Utilidade Pública – fls. 52/53; 2) Escritura Pública Cartório 

Cunha e documentos– fl. 54/70; 3) Mapa de localização – fl. 71; 4) 

Registro Fotográfico e inspeção fls. 72/73. Inarredável o direito 

possessório do autor sobre a área ocupada, diante da Escritura pública e 

demais documentos juntados aos autos, que dispensam maiores 

indagações sobre sua existência e anterioridade. Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 558 e 561, todos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR de reintegração de posse da autora nos 

484,7289 ha, parte de um todo maior com 603,2303 ha denominado 

“Fazenda Emanuella”, localizada na Gleba Mandacaru, município de 

Paranaíta/MT, que pertencia aos Srs. Luiz Gonzaga de Macêdo e esposa 

Simone Aparecida Ribeiro, qual seja, uma área de terras com 149,0820 ha, 

parte de um todo maior denominado “Fazenda Santo Expedito”, localizada 

na zona rural do município de Paranaíta/MT, também adquirida pela autora 

por Escritura Pública Escritura de Desapropriação, que é forma originária 

de aquisição da propriedade, localizada na Gleba Mandacaru, NA PARTE 

QUE PERTENCE AO MUNICÍPIO DE PARANAITA/ESTADO DE MATO 

GROSSO, além de DETERMINAR que os réus NÃO pratiquem novos atos 

de turbação, sob pena de MULTA DIÁRIA no importe de R$10.000,00 (Dez 

mil reais), limitados a 20 (vinte) dias e responsabilização criminal. 

EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Caso seja 

necessário, desde já autorizo a requisição de reforço policial para auxiliar 

o Sr. Oficial de Justiça durante o cumprimento do mandado. Citem-se os 

requeridos para, se assim desejar, responder a presente ação, 

apresentando contestação no prazo de 15 dias, consignando no mandado 

as advertências legais, inclusive sob pena de revelia. Deverá o senhor 

Oficial de Justiça, no ato citatório, coletar os dados pessoais dos réus não 

nominados. O prazo para contestar será contado a partir da juntada do 

mandado de citação nos autos, conforme art. 335, III, do Código de 

Processo Civil. Consigne-se no mandado que aqueles que estiverem 

ausentes, no ato de citação, deverão ser elencadas pelo SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, cabendo à SECRETARIA, então, promover a CITAÇÃO DESTES 

POR EDITAL, nos termos do §2º, do art. 554, do CPC. Deve o SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA constatar se as partes citadas são economicamente 

hipossuficientes, e, se positivo, deve a SECRETARIA intimar também a 

Defensoria Pública (§1º, art. 554, CPC). Após cumprido o ato do Sr. Oficial 

de Justiça e decorrido o prazo de citação por edital, INTIME-SE o ÓRGÃO 

MINISTERIAL para se manifestar no feito. Defiro os benefícios do § 2º, do 

artigo 212, do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação por 

enquanto. Intimem-se as partes do teor desta decisão. DETERMINO que o 

autor emende a petição inicial, no prazo de 10 dias, adequando o valor da 

causa ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico, 

recolhendo as custas complementares. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 17 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83231 Nr: 2809-59.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDINA APARECIDA LOPES - 

OAB:24339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Guarda Definitiva com Pedido Liminar” proposta por 

Rosimeire Borges de Queiroz em face de Nivaldo de Almeida Costa, em 

relação aos menores Walyson de Queiroz Costa e Nathiely de Queiroz 

Costa.
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Sem delongas, verifica-se que a parte autora não juntou aos autos os 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para adequada comprovação e 

fundamentação dos fatos narrados, deixando de juntar qualquer prova 

hábil de comprovação da maternidade dos referidos menores, como 

cópias de certidão de nascimento dos menores Walyson de Queiroz Costa 

e Nathiely de Queiroz Costa, bem como certidão de óbito do outro filho 

mencionado. Ademais não consta nos autos cópia do Boletim de 

Ocorrência de violência doméstica mencionado nos autos e cópia da 

sentença do divórcio litigioso onde teve decisão sobre a guarda dos 

menores.

Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a emenda à inicial, 

juntando a documentação necessária para fundamentação dos fatos 

narrados e comprovação da maternidade dos menores.

Ressalta-se que o não atendimento das providências declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76321 Nr: 2324-93.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Campanharo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual.

Abre-se o prazo para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias, primeiro para a acusação e após a defesa.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80944 Nr: 1660-28.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca Fmarca CHEVROLET, 

modelo S10 LS DD4, ano/modelo 2014/2014, cor BRANCA, Código de 

Renavam 01015151148, Chassi n.º 9BG148DK0EC459734 e placa 

QBC-4617, com fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de 

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME, também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/46.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 49.

A requerente atravessou petição informando que o requerido realizou o 

pagamento do débito em aberto, pugnando pela extinção do feito, fls. 

73/74.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 1878-90.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de Ref. 36, INTIME-SE a parte autora e, após, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80545 Nr: 1440-30.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDJ, DJB, TJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA 

COSTA - OAB:21075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Tainara Jesus Brandão e 

Daniel Jesus Brandão, representados por sua genitora Emilia Clara de 

Jesus contra João Batista Soares Brandão.

Com a inicial foram acostados aos autos os documentos de fls. 13/22.

Realizada a audiência de conciliação, restou-se esta frutífera, fls. 56.

Às fls. 61, o Ministério Público manifestou-se favorável a homologação do 

acordo extrajudicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo firmado entre as partes.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Isento de custas processuais, eis que beneficiários da Gratuidade de 

Justiça.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Tendo em vista que na audiência de conciliação não houve menção à 

guarda dos menores, INTIME-SE a parte requerente para manifestar nos 

autos nesse sentido, bem como intime-se ainda o requerido para informar 

se concorda com a guarda dos menores em favor da genitora Emilia Clara 

de Jesus, ficando intimado de que, caso não concorde, correrá o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentar contestação nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 707-64.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., JOÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Vistos.

Considerando que a área rural denominada "Gleba Mandacaru" possui 
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grande extensão territorial, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, precisar o endereço do requerido João de Carvalho, indicando 

o nome do sítio ou fazenda e demais dados necessários para citação do 

réu.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83167 Nr: 2788-83.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADÃO ADAIR PORPERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIZIANE ROSA DA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, informando o endereço da requerida, ou no mesmo prazo 

informe às diligências que efetuou para tentativa de localização do 

endereço da ré, tendo em vista que a citação por edital somente é possível 

após o esgotamento de todos os meios de intimação.

Com base no art. 167 do Estatuto da Criança e do Adolescente, postergo a 

análise do pedido liminar para após o aporte de prova técnica hábil a 

subsidiar a decisão a ser proferida por este Juízo de forma mais eficiente.

 Assim, NOTIFIQUE-SE a Assistência Social e o Psicólogo credenciados 

junto ao TJ/MT, para que realize estudo psicossocial na residência do 

genitor Sr. ADÃO ADAIR PORPERIO DOS SANTOS, apresentando, no 

prazo de 10 (dez) dias, relatório conclusivo, informando se este realmente 

ostenta condições para o exercício da guarda da menor.

Após a realização do estudo social, voltem-me conclusos para 

deliberações.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77880 Nr: 3135-53.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa da Energia São Manoel S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Pequenos Mineradores de 

Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta e outros Municípios 

(COOPERALFA), Darcy Winter , Demais Pessoas Indeterminadas que se 

encontrarem no local

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR 

- OAB:14428, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 Vistos.

EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S/A, devidamente identificada e 

qualificada nos autos ajuizou a presente ação de obrigação de não fazer, 

com pedido liminar em face de Cooperativa de Pequenos Mineradores de 

Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta e Outros Municípios 

(Cooperalfa).

A parte autora pugnou pela antecipação de tutela para determinar que os 

réus se abstenham de praticar qualquer ato para impedir o direito da 

autora de livre locomoção nas quais foi autorizada, especialmente as que 

dão acesso à UHE São Manoel.

Juntou os documentos de fls. 15/80.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação dos requeridos, fls. 83/84.

Os requeridos comparecem nos autos às fls. 104/106, ocasião em que 

informaram o cumprimento da ordem judicial.

 A requerente pugnou pela suspensão do presente feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, tendo em vista tratativa de acordo entre as partes, fl. 165.

Após, a requerente postulou a desistência do feito, com a anuência dos 

réus, fl. 176.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que os requeridos foram citados e, embora não tenham 

apresentado contestação nos autos, concordam com a desistência do 

feito, viável a extinção do feito pela desistência da parte autora, nos 

termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67809 Nr: 1400-53.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A, Murilo Espíndola de Oliveira Lima - 

OAB:MT/3127-A

 Vistos.

Às fls. 178/180 a requerida informou que efetuou o pagamento da 

obrigação.

Na sequencia, às fls. 183/184 a autora requereu a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial e informou seus dados bancários para proceder 

a devida transferência.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores da condenação no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Requisite-se a transferência dos valores depositados nos autos para 

conta judicial e proceda-se o necessário para a liberação dos valores em 

favor do advogado da parte autora, eis que o patrono possui no 

instrumento de procuração poder expresso para receber e dar quitação.

Expeça-se alvará de liberação.

Intime-se pessoalmente a parte autora acerca da liberação de valor em 

favor de seu advogado constituído nos autos, nos termos do item 2.13.3.3 

da CNGC/MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76583 Nr: 2478-14.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Declaro encerrada à instrução.

Consta nos autos que o requerido possuía em sua casa, um rifle cal. 22 e 

8 (oito) munições intactas desse cal., essas devidamente legalizadas e 

com registro valido. Possuía também apenas uma espingarda cal. 32 sem 

registro, a qual deu ensejo à materialidade de crime de posse de arma de 

fogo de uso permitido.

Submetida a espingarda cal. 32 a pericia, o resultado foi que a arma era 

relativamente ineficiente.

Tendo em vista que o acusado tem autorização legal para ter em sua casa 

a outra arma cal. 22 e que a arma cal. 32 estava relativamente ineficiente, 

sendo incapaz de efetuar qualquer disparo, no estado em que se 

encontrava bem como que o acusado sequer tinha munições desse cal. 

Aplicando o principio da insignificância, isso por que a ineficiência da arma 

é entendida como relativa, ABSOLVO O ACUSADO PELA APLICAÇÃO DO 

PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
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Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para o fim de ABSOLVER o réu FERNANDO CORREIA DA SILVA como 

incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do 

artigo 386, VII do CPP.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as anotações e 

comunicações determinadas pelo Código de Normas da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Inexistente a condenação ao pagamento das custas processuais.

 P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 1968-64.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS LEONARDO FEITOSA 

BATISTA - OAB:22265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação de ref. 19, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 1968-64.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS LEONARDO FEITOSA 

BATISTA - OAB:22265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Companhia Hidrelétrica 

Teles Pires (CHTP) contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência 

pleiteada, conforme fls.1.184/1.185.

Alega que há erro material e omissão na decisão, eis que, denegou o 

pedido de tutela de urgência com base no inciso II, do artigo 151 do CTN, 

sendo que o pedido da autora lastreou no inciso V do artigo 151 do CTN, 

bem como alegou omissão a respeito do pedido de emissão das certidões 

de regularidade diante do oferecimento do seguro garantia.

Ademais, requereu a correção do erro material no indeferimento da liminar, 

bem como o da omissão para aceitar o seguro garantia oferecido.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada não padece das 

alegadas omissões/contrariedades, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Ao dedilhar os autos, verifica-se que a parte autora fundamentou a ação 

anulatória com base nos seguintes itens: a) decadência parcial dos 

créditos tributários; b) violação do princípio da anterioridade tributária; c) 

equívocos sobre o recolhimento do tributo; d) equívoco aritmético no 

cálculo informado no auto de infração; e) cobrança indevida do ISSQN; f) 

não reconhecimento do cancelamento de algumas notas fiscais; g) 

entrega dos comprovantes de recolhimento de todo ISSQN do período de 

2011 a 2016 de forma tempestiva; h) inconstitucionalidade da multa 

aplicada por ser confiscatória; i) notas fiscais nº 1675 e 1676 emitidas 

pela Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNO) no Rio de Janeiro e j) 

impossibilidade de aplicação do Código Tributário Municipal em matéria de 

multas por infração quando se trata de ISSQN.

Pois bem. Resta nítido que o prazo decadencial está previsto no artigo 150 

do Código Tributário Nacional, conforme §4º, constando o prazo de 05 

cinco) anos a partir da ocorrência do fato gerador, estando demonstrado 

nos autos que o direito do município em revisar os recolhimentos iniciou-se 

em março/2012 até janeiro/2016, destacando que a CHTP apenas entregou 

a documentação a ser analisada em novembro/2017 e a decadência, pelo 

menos nessa análise liminar, não ocorreu.

Ademais, no que se refere à cobrança indevida de tributo no mesmo 

exercício de sua majoração, destacando o princípio da anterioridade 

tributária, nota-se que, conforme decisão administrativa, o período de 2011 

foi retirado do cálculo, tendo em vista que foi acatada a prescrição 

alegada em sede de defesa administrativa. Salvo se so curos do processo 

a autora comprovar o contrário usando a instrução processual para isso.

 Quanto à alegação de que houve equívoco aritmético no cálculo 

informado no auto de infração, referente ao mês de junho/2012, e sobre 

as notas fiscais nº14, 15, 16 e 17, restou nítido na fase administrativa 

haverem as referidas notas emitidas em janeiro/2012, com fato gerador em 

dezembro/2011, sido excluídas do cálculo, justamente por acolhimento da 

tese de prescrição apresentada pela defesa administrativa. Também, 

verifica-se que o valor do mês de junho/2012 foi corrigido no processo 

administrativo, sendo todas as informações juntadas pela própria autora 

nos anexos da presente ação anulatória, não ficando demonstrada nesse 

juízo de cognição intercorrente as o alegado erro de cálculo ATÉ PORQUE 

A AUTORA NEM SE ESFORÇOU PARA APONTAR O MONTANTE DO 

IMPOSTO QUE ESTARIA SENDO COBRADO A MAIOR, LIMITANDO-SE A 

ALEGAR MENCIONADO ERRO. ORA, SE A AUTORA QUER UMA LIMINAR 

TEM QUE AO MENOS MOSTRAR SEU FUMUS BONI IURIS, OU, A 

VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES, ISSO PORQUE: 1) NÃO 

APONTOU O TRIBUTO QUE JÁ PAGOU DE FORMA NÍTIDA, 2) NÃO 

APONTOU O QUANTUM EXATO DO TRIBUTO EXIGIDO A MAIOR DADO O 

SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO

 E 3 ) E NEM AO MENOS TENTOU APONTAR QUAL SERIA O CORRETO 

VALOR DO IMPOSTO A SER RECOLHIDO.

OU SEJA, NÃO HÁ VEROSSIMILHANÇA, OU FUMUS BONI IURIS NO 

DIREITO ALEGADO PELA AUTORA.

Em relação à alegação de cobrança indevida de ISSQN, destaca-se a 

isenção concedida pelo município de Paranaíta-MT para as obras da 

Rodovia MT-206, nota-se nos autos que a própria CHTP junta decisão 

administrativa, da primeira instância, pela qual constata-se não estar o 

município cobrando o ISSQN dos serviços desenvolvidos na referida 

rodovia.

Sobre o não reconhecimento do cancelamento de algumas notas fiscais, 

verifica-se na decisão administrativa, da primeira instância, que o 

município não incluiu no cálculo as referidas notas canceladas. Nesse 

ponto mais uma vez a autora não demosntra minimamente a 

verossimilhança de suas alegações, ou o fumus boni iuris delas.

 Sobre a entrega de comprovante de recolhimento de ISSQN no período de 

2011 até 2016, alega a CHTP que recolheu até o dia 20 de cada mês, 

entretanto, conforme artigo 168 do CTN: “o tributo deverá ser pago até o 

dia 10 do mês posterior ao de incidência, sendo que após esta data, o 

imposto será acrescido de 10% a título de multa[...]”. Logo, pelo que existe 

nos autos até o momento as multas exigidas são legais.

 Ademais, alega a CHTP que existe inconstitucionalidade da multa aplicada 

por ser confiscatória, entretanto, nota-se que a incidência da multa 

aplicada em 50% (cinquenta por cento) sobre o débito, como no caso em 

questão, para o não recolhimento do tributo no prazo, não constitui a 

prática de confisco.

No que se refere notas fiscais nº 1675 e 1676 emitidas pela Construtora 

Norberto Odebrecht S/A (CNO) no Rio de Janeiro, este será caso de 

apreciação profunda no mérito da questão juntamente com a aplicação do 

contraditório e ampla defesa.

Quanto à impossibilidade de aplicação do Código Tributário Municipal em 

matéria de multas por infração quando se trata de ISSQN, resta nítida a 

possibilidade de aplicação da multa punitiva pelo descumprimento dos 

deveres do contribuinte no devido recolhimento do tributo em questão.

Entretanto, após a análise de cada tópico referido acima, que serão 

discutidos mais detalhadamente no MÉRITO da questão, verifica-se que 

não há evidência de periculum in mora, bem como de fumus boni iuris no 

presente caso, devendo ser mantido o indeferimento do pedido liminar de 

suspenção da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ISSQN, bem 

como da não aceitação do seguro garantia para emissão de certidões de 

regularidade fiscal. Nesse momento processual, parece que a autora 

apenas quer conseguir as certidões negativas de débito fiscal sem pagar 

o imposto devido ou depositar integralmente o valor enquanto discute seus 

pleitos, os quais, conforme já dito naõ possuem verossimilhança, ou 

fumaça do bom direito.

 Ademais, na decisão embargada resta nítido o indeferimento do pedido de 

liminar para suspenção da exigibilidade do crédito tributário, pela não 

caracterização de periculum in mora e fumus boni iuris, resultando ainda 

na não aceitação do seguro garantia que tem como finalidade a emissão 

de certidões de regularidade fiscal, tendo em vista que não há que se falar 

em seguro-garantia para suspensão do crédito tributário, bem como não 
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está previsto nas causas de suspensão elencadas no artigo 151 do CTN, 

contrariando ao que preconiza a Súmula 112 do STJ, restando impossível 

à suspensão sem a existência do depósito integral do valor em dinheiro 

(artigo 151, inciso II do CTN), sendo inadmissível o seguro-garantia.

Destaco que não há que se falar neste momento em emissão de certidões 

de regularidade fiscal, tendo em vista o não acolhimento do 

seguro-garantia, bem como o indeferimento do pedido liminar, por falta de 

fumus boni iuris.

Insta salientar que, no presente caso, o elevado valor do montante de 

R$34.108.899,23 (trinta e quatro milhões, cento e oito mil, oitocentos e 

noventa e nove reais e vinte e três centavos) por si só não justifica a não 

efetivação do cumprimento do inciso II, do artigo 151 do CTN.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

MANTENHO a decisão embargada em sua integralidade.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 641-55.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreno de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL FERTIL FERTILIZANTES EIRELLI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Schneider - 

OAB:MT0015345, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/O, 

Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A, Rony de Abreu 

Munhoz - OAB:MT-11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de pesquisa junto aos sistemas BacenJud e Infojud, 

ferramentas que este magistrado dispõe no momento, na tentativa de 

localizar o atual endereço do réu.

Caso seja encontrado endereço diverso daquele constante na petição 

inicial, expeça-se mandado de citação para a ré, com a advertência que o 

não comparecimento nos autos acarretará os efeitos da revelia.

Caso não seja encontrado novo endereço, manifeste-se a parte autora no 

prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 2789-68.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto carlos campos, Rosângela Aparecida 

Bolonhezi Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODE - OAB:9447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, ante o não 

preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, 

(probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo) isto é, ausência de evidências de que os autores não tiveram 

oportunidade de manifestar o contraditório e ampla defesa, aliada a 

existência de coisa julgada com reflexo no pedido liminar dos autores, 

oriundo do juízo de segundo grau.Intimem-se os requerentes para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos 

autos o recolhimento das guias e taxas judiciárias, sob pena de 

extinção.Após, conclusos.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73730 Nr: 782-40.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declaro encerrada à instrução.

Abro o prazo para alegações finais para a defesa pelo prazo de 5 dias, 

isso tendo em vista que o Ministério Publico já fez suas alegações finais 

oralmente.

 No que tange o pedido de prisão preventiva do acusado, por haver 

descumprido as medidas protetivas de urgência, INDEFIRO-O por hora, isto 

por que as medidas foram deferidas em 14 de janeiro de 2017, e ao que 

parece o suposto agressor permaneceu até a data próxima dessa 

audiência sem realizar nenhum tipo de ameaça. Ademais as mensagens 

enviadas pelo filho agressor a mãe, não repetiram a ameaça de mata-la, 

apenas injuriando gravemente.

Entretanto noto que é necessário renovar as medidas outrora deferidas, 

enfatizando a necessidade de afastamento e de comunicação com sua 

mãe, mesmo por mensagens, cientificando inclusive o réu, que injurias 

também ensejaram sua prisão preventiva.

EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA O 

AGRESSOR, INTRUIDO-O COM CÓPIA DA DECISÃO QUE DEFERIU AS 

MEDIDAS PROTETIVAS NOAS AUTOS 72626, bem como cópia da 

presente ata de audiência, com advertência clara de que o 

descumprimento das medidas protetivas ensejara a decretação de sua 

prisão preventiva.

Traslade-se cópia da presenta ata de audiência e das fotos do celular da 

vítima juntadas, para os autos 72626.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59423 Nr: 76-82.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiana Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa da denunciada no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41662 Nr: 1409-45.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERIDA, para 

apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 518/536 no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1387-84.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 
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OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERIDA, para 

apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 1.658/1.678 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60883 Nr: 796-49.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 10.851,43 (dez mil e oitocentos e cinquenta e um reais e 

quarenta e três centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50502 Nr: 798-87.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 19.656,16 (dezenove mil e seiscentos e cinquenta e seis 

reais e dezesseis centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57892 Nr: 1946-02.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por Glicya 

de Oliveira Theodoro Lima em desfavor da Fazenda Público do Estado de 

Mato Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que 

foram arbitrados nos processos em que o exequente trabalhou como 

defensor dativo.A decisão de ref. 10 recebeu a inicial e determinou a 

intimação da devedora para apresentar impugnação.Regularmente 

intimada (ref. 13), o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação nos autos.Ante a inércia do executado o 

despacho proferido em ref.22 homologou o cálculo apresentado pelo 

exequente e determinou a solicitação do cálculo de liquidação do débito, 

nos termos do artigo 3º do Provimento n. 11/2017-CM do TJMT, e após, a 

expedição da Requisição de Pequeno Valor.Em ref.31 foi expedido o oficio 

requisitório para pagamento do RPV.A certidão de ref. 36 certificou que 

decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento do ofício 

requisitório enviado no dia 03/07/2018.A exequente peticionou em ref. 35 

postulando o bloqueio judicial do débito, eis que já transcorreu o prazo 

para o executado efetuar o pagamento voluntariamente.Vieram-me os 

autos conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Cuida-se de 

manifestação da parte Exequente em que pugna pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual, suficientes à satisfação do débito 

exequendo, em virtude do descumprimento do pagamento voluntário 

determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante ref.34, sem que, contudo, tenha sido adimplido dentro 

do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo que ficou ciente no 

05/07/2018 (ref. 34).Pois bem.Analisando detidamente os autos, entendo 

que assiste razão à Pedra Preta-MT, 14 de novembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47460 Nr: 2024-64.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que o exequente trabalhou como defensor dativo.A 

decisão de ref. 08 recebeu a inicial e determinou a intimação da devedora 

para apresentar impugnação.Regularmente intimada (ref. 13), o Estado de 

Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos 

autos.Ante a inércia do executado o despacho proferido em ref.24 

homologou o cálculo apresentado pelo exequente e determinou a 

solicitação do cálculo de liquidação do débito, nos termos do artigo 3º do 

Provimento n. 11/2017-CM do TJMT, e após, a expedição da Requisição de 

Pequeno Valor.Em ref.33 foi expedido o oficio requisitório para pagamento 

do RPV.A certidão de ref. 38 certificou que decorreu o prazo para o 

executado efetuar o pagamento do ofício requisitório enviado no dia 

03/07/2018.O exequente peticionou em ref. 37 postulando o bloqueio 

judicial do débito, eis que já transcorreu o prazo para o executado efetuar 

o pagamento voluntariamente.Vieram-me os autos conclusos.EIS O 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17830 Nr: 795-11.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Vilarinho LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Valério Suzano - 

OAB:7977, Izaltino Suzano - OAB:OAB/MT 6884-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço 

na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52152 Nr: 1516-84.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 10.650,19 (dez mil e seiscentos e cinquenta reais de 

dezenove centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46292 Nr: 1584-68.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que o exequente trabalhou como defensor dativo.A 

decisão de ref. 03 recebeu a inicial e determinou a intimação da devedora 

para apresentar impugnação.Regularmente intimada (ref. 05), o Estado de 

Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos 

autos.Ante a inércia do executado o despacho proferido em ref.15 

homologou o cálculo apresentado pelo exequente e determinou a 

solicitação do cálculo de liquidação do débito, nos termos do artigo 3º do 

Provimento n. 11/2017-CM do TJMT, e após, a expedição da Requisição de 

Pequeno Valor.Em ref.24 foi expedido o oficio requisitório para pagamento 

do RPV.A certidão de ref. 29 certificou que decorreu o prazo para o 

executado efetuar o pagamento do ofício requisitório enviado no dia 

03/07/2018.O exequente peticionou em ref. 28 postulando o bloqueio 

judicial do débito, eis que já transcorreu o prazo para o executado efetuar 

o pagamento voluntariamente.Vieram-me os autos conclusos.EIS O 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Cuida-se de manifestação da parte 

Exequente em que pugna pelo sequestro de valores da Fazenda Pública 

Estadual, suficientes à satisfação do débito exequendo, em virtude do 

descumprimento do pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo 

Ofício Requisitório fora devidamente encaminhado ao órgão responsável 

pela representação legal do ente público, consoante ref.27, sem que, 

contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), 

sendo que ficou ciente no 05/07/2018 (ref. 27).Pois bem.Analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente, eis 

que, conforme resta devidamente demonstrado nos eventos supracitados, 

em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao débito 

exequendoPedra Preta-MT, 14 de novembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57094 Nr: 1571-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por Gilberto 

Machado Custódio em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que o exequente trabalhou como defensor 

dativo.A decisão de ref. 04 recebeu a inicial e determinou a intimação da 

devedora para apresentar impugnação.Regularmente intimada (ref. 07), 3. 

O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE .Às providências.Pedra 

Preta-MT, 14 de novembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 1926-11.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araujo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 13.113,07 (treze mil e cento e treze reais e sete centavos) 

em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 

854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem 

os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46600 Nr: 1689-45.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que o exequente trabalhou como defensor dativo.A 

decisão de ref. 03 recebeu a inicial e determinou a intimação da devedora 

para apresentar impugnação.Regularmente intimada (ref. 05), o 29 

certificou que decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento do 

ofício requisitório enviado no dia 03/07/2018.O exequente peticionou em 

ref. 28 postulando o bloqueio judicial do débito, eis que já transcorreu o 

prazo para o executado efetuar o pagamento voluntariamente.Vieram-me 

os autos conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Cuida-se 

de manifestação da parte Exequente em que pugna pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual, suficientes à satisfação do débito 

exequendo, em virtude do descumprimento do pagamento voluntário 

determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante ref.27, sem que, contudo, tenha sido adimplido dentro 

do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo que ficou ciente no 

05/07/2018 (ref. 27).Pois bem.Analisando detidamente os autos, entendo 

que assiste razão à parte Exequente, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos eventos supracitados, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor.Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:“(...) 3. O prazo para 

pagamento de quantia Pedra Preta-MT, 14 de novembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46134 Nr: 1504-07.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 
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OAB:MT/6.435, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 10.366,59 (dez mil trezentos sessenta e seis e cinquenta e 

nove centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE 

aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via 

BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, 

INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 

05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão 

(artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60032 Nr: 361-75.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por Glicya 

de Oliveira Theodoro Lima em desfavor da Fazenda Público do Estado de 

Mato Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que 

foram arbitrados nos processos em que o exequente trabalhou como 

defensor dativo.A decisão de ref. 04 recebeu a inicial e determinou a 

intimação da devedora para apresentar impugnação.Regularmente 

intimada (ref. 08), o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação nos autos.Em ref.19 foi expedido o oficio 

requisitório para pagamento do RPV.A certidão de ref. 24 certificou que 

decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento do ofício 

requisitório enviado no dia 03/07/2018.A exequente peticionou em ref. 23 

postulando o bloqueio judicial do débito, eis que já 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53566 Nr: 325-67.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 10.645,92 (dez mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e 

noventa e dois centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46834 Nr: 1770-91.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que o exequente trabalhou como defensor dativo.A 

decisão de ref. 03 recebeu a inicial e determinou a intimação da devedora 

para apresentar impugnação.r.Em ref.24 foi expedido o oficio requisitório 

para pagamento do RPV.A certidão de ref. 29 certificou que decorreu o 

prazo para o executado efetuar o pagamento do ofício requisitório enviado 

no dia 03/07/2018.O exequente peticionou em ref. 28 postulando o 

bloqueio judicial do débito, eis que já transcorreu o prazo para o 

executado efetuar o pagamento voluntariamente.Vieram-me os autos 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Cuida-se de manifestação da parte 

Exequente em que pugna pelo sequestro de valores da Fazenda Pública 

Estadual, suficientes à satisfação do débito exequendo, em virtude do 

descumprimento do pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo 

Ofício Requisitório fora devidamente encaminhado ao órgão responsável 

pela representação legal do ente público, consoante ref.27, sem que, 

contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), 

sendo que ficou ciente no 05/07/2018 (ref. 27).Pois bem.Analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente, eis 

que, conforme resta devidamente demonstrado nos eventos supracitados, 

em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao débito 

exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor.Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:“(...) 

3..Pedra Preta-MT, 14 de novembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49964 Nr: 591-88.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 8.082,86 (oito mil e oitenta e dois reais e oitenta e seis 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos 

autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 

854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem 

os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55709 Nr: 995-08.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 16.604,14 (dezesseis mil e seiscentos e quatro reais e 

quatorze centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46130 Nr: 1500-67.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que o exequente trabalhou como defensor dativo.A 

decisão de ref. 03 recebeu a inicial e determinou a intimação da devedora 

para apresentar impugnação.Ante a inércia do executado o despacho 

proferido em ref.24 homologou o cálculo apresentado pelo exequente e 

determinou a solicitação do cálculo de liquidação do débito, nos termos do 

artigo 3º do Provimento n. 11/2017-CM do TJMT, e após, a expedição da 

Requisição de Pequeno Valor.Em ref.33 foi expedido o oficio requisitório 

para pagamento do RPV.A certidão de ref. 38 certificou que decorreu o 

prazo para o executado efetuar o pagamento do ofício requisitório enviado 

no dia 03/07/2018.O exequente peticionou em ref. 37 postulando o 

bloqueio judicial do débito, eis que já transcorreu o prazo para o 

executado efetuar o pagamento voluntariamente.Vieram-me os autos 

conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Cuida-se de 

manifestação da parte Exequente em que pugna pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual, suficientes à satisfação do débito 

exequendo, em virtude do descumprimento do pagamento voluntário 

determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante ref.36, sem que, contudo, tenha sido adimplido dentro 

do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo que ficou ciente no 

05/07/2018 (ref. 36).Pois bem.Analisando detidamente os autos, entendo 

que assiste razão à parte Exequente, eis que, conforme resta dev

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45690 Nr: 1310-07.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que o exequente trabalhou como defensor dativo.A 

decisão de ref. 03 recebeu a inicial e determinou a intimação da devedora 

para apresentar impugnação.Regularmente intimada (ref. 07), o Estado de 

Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos 

autos.Ante a inércia do executado o despacho proferido em ref.17 

homologou o cálculo apresentado pelo exequente e determinou a 

solicitação do cálculo de liquidação do débito, nos termos do artigo 3º do 

Provimento n. 11/2017-CM do TJMT, e após, a expedição da Requisição de 

Pequeno Valor.Em ref.26 foi expedido o oficio requisitório para pagamento 

do RPV.A certidão de ref. 31 certificou que decorreu o prazo para o 

executado efetuar o pagamento do ofício requisitório enviado no dia 

0 3 / 0 7 / 2 0 1 8 . O  e x e q u e n t e  p e t i c i o n o u  e m  r e f . 

conclusos.RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Cuida-se de manifestação 

da parte Exequente em que pugna pelo sequestro de valores da Fazenda 

Pública Estadual, suficientes à satisfação do débito exequendo, em virtude 

do descumprimento do pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo 

Ofício Requisitório fora devidamente encaminhado ao órgão responsável 

pela representação legal do ente público, consoante ref.29, sem que, 

contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), 

sendo que ficou ciente no 05/07/2018 (ref. 29).Pois bem.Analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente, eis 

que, conforme resta devidamente demonstrado nos eventos supracitados, 

em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao débito 

exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor.Ess.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 14 de novembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 896-38.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por Gilberto 

Machado Custódio em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que o exequente trabalhou como defensor 

dativo.A decisão de ref. 04 recebeu a inicial e determinou a intimação da 

devedora para apresentar impugnação.Em ref. 35 foi expedido o oficio 

requisitório para pagamento do RPV.A certidão de ref. 40 certificou que 

decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento do ofício 

requisitório enviado no dia 03/07/2018.O exequente peticionou em ref. 39 

postulando o bloqueio judicial do débito, eis que já transcorreu o prazo 

para o executado efetuar o pagamento voluntariamente.Vieram-me os 

autos conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Cuida-se de 

manifestação da parte Exequente em que pugna pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual, suficientes à satisfação do débito 

exequendo, em virtude do descumprimento do pagamento voluntário 

determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante ref.38, sem que, contudo, tenha sido adimplido dentro 

do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo que ficou ciente no 

05/07/2018 (ref. 38).Pois bem.Analisando detidamente os autos, entendo 

que assiste razão à parte Exequente, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos eventos supracitados, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor.Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:“(...) 3.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 14 de novembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48900 Nr: 224-64.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 11.841,38 (onze mil e oitocentos e quarenta e um reais e 

trinta e oito centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46998 Nr: 1832-34.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 5.474,21 (cinco mil quatrocentos e setenta e quatro reais e 

vinte um centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57752 Nr: 1885-44.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 12.109,35 (doze mil cento e nove reais e trinta e cinco 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos 

autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 

854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem 

os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54951 Nr: 753-49.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 10.905,51 (dezenove mil e seiscentos e cinquenta e seis 

reais e dezesseis centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59626 Nr: 180-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, LUIZA MENDES DA SILVA - OAB:3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por Gilberto Machado 

Custódio em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que o exequente trabalhou como defensor dativo.

A decisão de ref. 04 recebeu a inicial e determinou a intimação da 

devedora para apresentar impugnação.

Regularmente intimada (ref. 09), o Estado de Mato Grosso deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos autos.

Ante a inércia do executado o despacho proferido em ref.19 homologou o 

cálculo apresentado pelo exequente e determinou a solicitação do cálculo 

de liquidação do débito, nos termos do artigo 3º do Provimento n. 

11/2017-CM do TJMT, e após, a expedição da Requisição de Pequeno 

Valor.

Em ref. 28 foi expedido o oficio requisitório para pagamento do RPV.

A certidão de ref. 33 certificou que decorreu o prazo para o executado 

efetuar o pagamento do ofício requisitório enviado no dia 03/07/2018.

O exequente peticionou em ref. 32 postulando o bloqueio judicial do débito, 

eis que já transcorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento 

voluntariamente.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 Cuida-se de manifestação da parte Exequente em que pugna pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual, suficientes à 

satisfação do débito exequendo, em virtude do descumprimento do 

pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante ref. 31, sem que, contudo, tenha sido adimplido 

dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo que ficou ciente no 

05/07/2018 (ref. 31).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

eventos supracitados, em que pese a concordância da própria Fazenda 

em relação ao débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta 

dias) desde a intimação acerca da expedição do respectivo Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor.

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença 

judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é 

de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010).

Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a 

obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário utilizar das 

ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à 

parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 

10.259/01 e artigo 6º do Provimento n. 11/2018-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

“Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito 

em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)”

“Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via 

BACEN-JUD, na ausência de comprovação do depósito judicial do valor 

líquido.”

Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 19.183,23 (dezenove mil cento e oitenta e três reais e vinte 

e três centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.

JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada 

via BACENJUD.

 Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 
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854, §3º e 183 do NCPC).

Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

impugnação, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos 

para sentença de extinção da execução e consequente expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente.

Caso contrário, aportando aos autos impugnação à penhora, certifique-se 

a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, 

querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47550 Nr: 2051-47.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 11.951,83 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e 

oitenta e três centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56943 Nr: 1504-36.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 5.760,94 (cinco mil e setecentos e sessenta reais e noventa 

e quatro centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55746 Nr: 1009-89.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 8.271,94 (oito mil e duzentos e setenta e um reais e noventa 

e quatro centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41058 Nr: 807-54.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Leite Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação a ser expedido, emitir a guia 

pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja 

contactado a Central de Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62781 Nr: 1707-61.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 4.329,94 (quatro mil trezentos e vinte nove e noventa e 

quatro centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47210 Nr: 1909-43.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 7.452,14 (Sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e 

quatorze centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 
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execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62778 Nr: 1704-09.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Execução de Quantia Certa interposta por Thalles 

Rezende Lange de Paula em desfavor da Fazenda Público do Estado de 

Mato Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que 

foram arbitrados nos processos em que o exequente trabalhou como 

defensor dativo.A decisão de ref. 04 recebeu a inicial e determinou a 

intimação da devedora para apresentar impugnação.Em ref.10, a parte 

executada concordou com o calculo da parte exequente.Em ref. 18 foi 

expedido o oficio requisitório para pagamento do RPV.A certidão de ref. 22 

certificou que decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento do 

ofício requisitório enviado no dia 03/07/2018.Vieram-me os autos 

conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Cuida-se de 

manifestação da parte Exequente em que pugna pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual, suficientes à satisfação do débito 

exequendo, em virtude do descumprimento do pagamento voluntário 

determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante ref.21, sem que, contudo, tenha sido adimplido dentro 

do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo que ficou ciente no 

05/07/2018 (ref. 21).Pois bem.Analisando detidamente os autos, entendo 

que assiste razão à parte Exequente, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos eventos supracitados, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor.Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:“(...) 3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

Pedra Preta-MT, 14 de novembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62779 Nr: 1705-91.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 2.789,13 (dois mil setecentos e oitenta e nove e treze 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos 

autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 

854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem 

os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10468 Nr: 19-50.2006.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubivon Paloco, Antonio Porto Neto, Maria de 

Fátima da Silva Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida em nesta data, 

para cumprimento do ato na Comarca de Juscimeira/MT, devendo recolher 

as custas de distribuição e a diligência do Sr. Oficial de Justiça no Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 1185-34.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 4.350,83 (quatro mil trezentos e cinquenta e oitenta e três 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos 

autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 

854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem 

os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 1195-78.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 4.029,31 (quatro mil e vinte nove e trinta e um centavo) em 

conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato 

inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se 

o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada 

para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 854, §3º e 183 do 

NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo oposição de 

impugnação, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos 

para sentença de extinção da execução e consequente expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61778 Nr: 1231-23.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 4.333,19 (quatro mil trezentos e trinta e três e dezenove 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos 

autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 
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Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 

854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem 

os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6596 Nr: 739-85.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran, Magno Ivo Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida em nesta data, 

para cumprimento do ato na Comarca de Guiratinga/MT, devendo recolher 

as custas de distribuição e a diligência do Sr. Oficial de Justiça no Juízo 

Deprecado, conforme despacho Ref: 249.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57391 Nr: 1716-57.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no 

importe de R$ 8.532,19 (oito mil e quinhentos e trinta e dois reais e 

dezenove centavos) em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio 

realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral 

da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no 

prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de 

preclusão (artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.Caso contrário, aportando aos autos impugnação à penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71642 Nr: 2175-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Silveira de Souza, Brauno Feitosa 

Guimarães, Nayane Patricia Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que os acusados foram regularmente 

citados, os quais apresentaram resposta à acusação, na oportunidade em 

que refutou os fatos da exordial, bem como arrolou as mesmas 

testemunhas que a acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de janeiro de 

2019, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como os 

acusados, para comparecerem a audiência designada.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT para que providencie a condução dos acusados 

Adriel Silveira de Souza e Brauno Feitosa Guimarães ao Prédio deste 

Juízo, na data supra mencionada, para que os mesmos compareçam a 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de novembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72017 Nr: 2321-32.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STCdM, GSTA, KKTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça Ref: 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1261-24.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Renato Gonçalves Raposo 

- OAB/MT nº 9822-B, para promover a defesa da requerida, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67555 Nr: 532-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Sidnei 

José Gazotto, JARdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 497, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, em consequência ao descumprimento da liminar ora 

deferida por esse juízo e confirmada em sentença, determino o bloqueio 
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de valores consistente no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e 

cinquenta reais), nas contas dos requeridos Estado de Mato Grosso e 

Município de Pedra Preta, para aquisição do medicamento TOXINA 

BOTULÍNICA Tipo A, por três meses, ao paciente José Antônio Rocha de 

Souza Gazotto, até que seja regularizado o seu fornecimento, conforme 

orçamento anexo. Havendo êxito na penhora, DETERMINO a transferência 

dos valores bloqueados para a Conta Única.Após, DETERMINO o 

levantamento do alvará judicial, para a liberação dos valores depositados 

em Juízo, no valor de R$ R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta 

reais), mediante depósito judicial para a conta bancária da pessoa jurídica 

R. F. Rocha-ME (Drogaria São Lucas), CNPJ 37.515.566/0001-66, conta 

corrente n.º 1601-2, agência 2423-6, Banco do Brasil, oficiando-a para 

que comprove o recebimento dos valores ora bloqueados e o 

fornecimento dos medicamentos ao paciente José Antônio Rocha de 

Souza Gazotto.Ciência as partes.Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 21 de novembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65124 Nr: 2698-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 INTIMAÇÃO da causídica nomeada para defender os interesses da parte 

requerida, Dra. Daniele Luzini dos Reis, para apresentar os memorais 

finais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de destituição do cargo de 

defensor dativo do presente feito, nos termos do artigo 4º, §4º, da Portaria 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71104 Nr: 1920-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS, FCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Welson Gaiva Marino - 

OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa do requerido: Lucas Batista 

de Souza, devendo apresentar a Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70697 Nr: 1732-40.2018.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdO, ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a defesa dos requeridos: 

Antonio Lopes da Silva e Vanessa Aparecida de Oliveira, com a urgência 

que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71640 Nr: 2173-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Inacio da Silva Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado estará participando do curso 

"Processo de Capacitação do PJE", em Cuiabá/MT, na data aprazada da 

audiência de Ref. 29, redesigno o ato para o dia 10 de dezembro de 2018, 

às 17h.

Intimem-se todos para comparecimento.

No mais, cumpra-se as determinações de Ref. 29.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70792 Nr: 1784-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Douglas 

Gomes da Silva, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyver Almeida dos Anjos - 

OAB:MT/15.310, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Karla 

Fainina Freitas Campos Ribeiro - OAB:16.495/B

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado estará participando do curso 

"Processo de Capacitação do PJE", em Cuiabá/MT, na data aprazada da 

audiência de Ref. 101, redesigno o ato para o dia 10 de dezembro de 

2018, às 15h30minutos.

Intimem-se todos para comparecimento.

No mais, cumpra-se as determinações de Ref. 101.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 910-61.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12992-MT, Thiago Rodrigues Barbosa - OAB:OAB/MT 

19887-0

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO DENUNCIADO, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 787-87.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliel Carlos Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO DENUNCIADO, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50186 Nr: 670-67.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Vinicius Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 
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OAB:MT/22.319-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59434 Nr: 87-14.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallif Kaique de Freitas, Glauciene de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DOS DENUNCIADOS, para apresentar 

as alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47796 Nr: 2148-47.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jeová de Anicésio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) PATRONO(A) DO RECLAMANTE, para que no prazo 

legal, apresente as contrarrazões ao recurso de apelação de Ref: 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 479 Nr: 42-45.1996.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Tasca Porto, Irineu Aguiar Silva, Edvaldo 

Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sintia Pohl Moreira de Castilho 

- OAB:10101-E, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981, Sival Pohl 

Moreira de Castilho Filho - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Porto Souza - 

OAB:MT/7250

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação da conjuge do Executado Edvaldo 

Porto da penhora realizada nos autos, e que o recolhimento do valor 

deverá ser realizado conforme a planilha de zoneamento estabelecida por 

este Juízo, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada. Em caso de não constar o endereço constante no 

mandado na planilha de zoneamento, comunico que seja contactado a 

central de mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, conforme 

despacho fls. 350.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41697 Nr: 1444-05.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Narciso dos Reis, Sirlei 

Aparecida Reis, Construtora Apia Ltda, Zurich Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla PatriciaVilela do 

Nascimento - OAB:, Patricia Carliene Barros Giacomolli - 

OAB:13739, Si lvana El izabeth Santiago Gonçalves - 

OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013-A/MT, joão Carlos Gontijo Amorim - OAB:32.836-MG, 

Luiz Roberto Freire Pimentel - OAB:50.062-MG, Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Requerida Construtora Ápia Ltda, 

para que no prazo de 05 (cinco) compareça perante esta Secretaria da 

Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória 

expedida para oitiva das testemunhas arroladas na Comarca de Belo 

Horizonte/MG, devendo recolher as custas de distribuição e a diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no Juízo Deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-06.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA PRADO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010085-06.2013.8.11.0022 Valor da causa: R$ 3.390,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: JOSEFA PRADO DE LIMA Endereço: Rua Marechal 

Rondon, 429, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: Rua 

BELEM, 772, CENTRO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Endereço: , 3508, - ATÉ 

789/790, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DO POLO PASSIVO do inteiro teor da sentença exarada nos 

autos. PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-20.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO DE SA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000122-20.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 313,03 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE MÉDICI, 1080, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: JULIANA CARDOSO DE SA Endereço: RUA DO 

JUDICIÁRIO, S/N, REPÚBLICA PREFEITURA, CASA 04, CENTRO, PEDRA 
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PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a): PATRONA DO AUTOR: A 

presente intimação referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

30/01/2019 Hora: 15:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-72.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEAO ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA CARLA LOTTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000028-72.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 21.360,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CAMILA LEAO ARRUDA 

FERREIRA Endereço: Rodovia C, 04, Quadra 07, Cohab I, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: DAIANA CARLA LOTTI 

Endereço: Rua B, 04, Cohab II, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da 

sentença ID 15203519, exarada nos autos. PEDRA PRETA, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-05.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE MORAIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000123-05.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 306,90 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE MÉDICI, 1080, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: ROBSON NUNES DE MORAIS Endereço: RUA 

JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ, 335, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 Senhor(a): PATRONO DO AUTOR: A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000213-13.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO HOFFMAN GOMES (REQUERENTE)

GISELEM AURELIANA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO HOFFMAN GOMES (REQUERIDO)

GISELEM AURELIANA ORTIZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000213-13.2018.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

ADRIANO HOFFMAN GOMES Endereço: travessa das rosas, 10, bela 

vista, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: GISELEM AURELIANA ORTIZ 

Endereço: rua humberto castelo branco, 138, São Sebastião, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ADRIANO 

HOFFMAN GOMES Endereço: travessa das rosas, 10, bela vista, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: GISELEM AURELIANA ORTIZ 

Endereço: rua humberto castelo branco, 138, São Sebastião, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO 

POLO ATIVO intimando do inteiro teor da sentença ID. 15245286, exarada 

nos autos.. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente (Art. 535 §3º, CPC). PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-48.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000103-48.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO SANDRO DE SOUZA 

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, SN, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da 

sentença ID 15263657 exarada nos autos. PEDRA PRETA, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-03.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO ALVES SIMILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000106-03.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALEXSANDRO ALVES SIMILI 

Endereço: RUA JOSE ALVES MENEZES, 85, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da 

sentença ID 15263669 exarada nos autos. PEDRA PRETA, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-84.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON CARLOS MENDES FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000120-84.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROBISON CARLOS MENDES 

FURTADO Endereço: RUA TRINTA E UM DE MARCO, SN, CHACARA, SAO 

SEBASTIAO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS 

PARTES do inteiro teor da sentença ID 155576897 exarada nos autos. 

PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-51.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 8010060-51.2017.8.11.0022 

Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CARLOS ANTONIO VICENTE 

Endereço: Rua CONTO, 03, VILA CANAÃ, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

Núcleo CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO AMARELO, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE 

AUTORA do inteiro teor da sentença ID 15576903 exarada nos autos. . 

PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-54.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 
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PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000165-54.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.151,57 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELIAS SANTANA DA SILVA Endereço: Rua Amazonia, s/n, 

COOHAB 1, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença ID 155576907 exarada nos autos. PEDRA PRETA, 

22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-10.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAGNER CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000112-10.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE VAGNER CAMARGO 

Endereço: RUA AMAMBI, 246, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS 

PARTES do inteiro teor da sentença ID 15576915 exarada nos autos. 

PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-70.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000108-70.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LINDOMAR ALVES DA SILVA 

Endereço: RUA JUDICIARIO, SN, SAO MARCOS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, comprovante de endereço em 

nome do autor, ou se, em nome de terceiro comprove o vínculo, trazendo 

declaração, com firma reconhecida em cartório, sob pena de indeferimento 

da inicial. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término 

do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente (Art. 535 §3º, CPC). PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-71.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000095-71.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANDRE ROBERTO DA SILVA 

Endereço: RUA C, SN, RESIDENCIAL JARDIM MATO, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DAS PARTES do inteiro teor da 

sentença ID 15576919, exarada nos autos. PEDRA PRETA, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-55.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MIRIAN DA SILVA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010030-55.2013.8.11.0022 Valor da causa: R$ 27.120,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: DEBORA MIRIAN DA SILVA FELIPE Endereço: 

Rua 14 DE JULHO, 573, SAO PEDRO APOSTOLO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CBS COMERCIO DE CALCADOS 

LTDA - ME Endereço: Avenida MIGUEL SUTIL, 3455, POCAO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78015-800 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE 

AUTORA do inteiro teor da sentença ID 15576920, exarada nos autos. 

PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-17.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010017-17.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GUIOMAR SIQUEIRA DO NASCIMENTO Endereço: Rua 

PERNAMBUCO, S/N, VILA CANAA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo 

CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO AMARELO, VILA YARA, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença ID 15576924, exarada nos autos. PEDRA PRETA, 

22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-85.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO ALVES SIMILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000107-85.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALEXSANDRO ALVES SIMILI 

Endereço: RUA JOSE ALVES MENEZES, 85, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos, comprovante de endereço em nome do autor, ou se, em nome de 

terceiro comprove o vínculo, trazendo declaração, com firma reconhecida 

em cartório, sob pena de indeferimento da inicial.. PEDRA PRETA, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-57.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000180-57.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL Endereço: RUA PORTO 

MURTINHO, 619, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da sentença ID 15576932, 

exarada nos autos . PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-72.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 
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OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000179-72.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL Endereço: RUA PORTO 

MURTINHO, 619, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença ID 15576935 exarada nos autos. PEDRA PRETA, 

22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-03.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000149-03.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIELSO PEREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA B79, SN, VILAS BOAS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para que prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, comprovante de 

endereço em nome do autor, ou se, em nome de terceiro comprove o 

vínculo, trazendo declaração, com firma reconhecida em cartório, sob 

pena de indeferimento da inicial. PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-40.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JEANE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000153-40.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.222,39 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIA JEANE OLIVEIRA 

LIMA Endereço: H, sn, cohab 1, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: AVENIDA 

CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-200 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, comprovante de endereço 

em nome do autor, ou se, em nome de terceiro comprove o vínculo, 

trazendo declaração, com firma reconhecida em cartório, sob pena de 

indeferimento da inicial.. PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-93.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODOLFO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000143-93.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.182,50 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO RODOLFO VIEIRA DE 

MORAES Endereço: jao candido dos santos, 794, centro, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-200 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DO POLO ATIVO para que no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, 

comprovante de endereço em seu nome, ou se, em nome de terceiro 

comprove o vínculo, trazendo declaração, com firma reconhecida em 

cartório, sob pena de indeferimento da inicial. PEDRA PRETA, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000104-33.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO SANDRO DE SOUZA 

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, SN, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, 1190, Av. Tenente Coronel Duarte, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-450 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 
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PATRONO DO POLO ATIVO do inteiro teor da sentença ID 15577194 

anexada aos autos.. PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-06.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LIESSA DOS SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000110-06.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JESSICA LIESSA DOS SANTOS BEZERRA Endereço: TRÊS, 45, 

SÃO PAULO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Endereço: 

ALAMEDA RIO NEGRO, 585, bloco A, 4 andar, Edifíco Jacari, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO do inteiro teor da sentença ID 15577201, 

exarada nos autos . PEDRA PRETA, 22 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-18.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000148-18.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIELSO PEREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA B79, SN, VILAS BOAS, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para que prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, comprovante de 

endereço em nome do autor, ou se, em nome de terceiro comprove o 

vínculo, trazendo declaração, com firma reconhecida em cartório, sob 

pena de indeferimento da inicial.. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). 2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). PEDRA PRETA, 22 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 006/2018/DF - 5º PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE 

POCONÉ-MT.

* O Edital nº 006/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163496 Nr: 5391-39.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ajoice de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163496

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 
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dia 01 de fevereiro de 2019, às 10h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164278 Nr: 5626-06.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Maciel Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 13h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162381 Nr: 5080-48.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Helena de Amorim Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 10h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164317 Nr: 5641-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Cassia Teixeira Gosn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

DECISÃO

Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu o pedido 

de tutela antecipada para restabelecimento do auxílio doença da autora.

O autor acostou aos autos mais relatórios médicos acerca do estado de 

saúde da requerente, pleiteando a concessão da tutela antecipada ante a 

impossibilidade de exercer atividade laboral.

Pois bem.

De início, cumpre mencionar já havia sido juntado a exordial documentos 

médicos que atestam que a requerente é portadora de doença que alega a 

tornar incapacitada para o trabalho, portanto, não se trata de prova nova.

Assim, o embasamento da requerente resume-se a meras alegações, as 

quais são incapazes de desconstituir as razões fundamentadas da 

decisão que indeferiu de plano a tutela antecipada requerida.

 Ademais, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo.

 Nesse diapasão, ante a inexistência de novos fatos ou provas 

supervenientes capazes de modificar a decisão anteriormente proferida, 

não há que se falar em reconsideração.

Ante o exposto, MANTENHO A DECISÃO anteriormente proferida por seus 

próprios fundamentos, considerando que não há nos autos circunstâncias 

capazes de modificar a determinação anteriormente prolatada.

Aguarde-se realização da perícia médica já designada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158651 Nr: 3625-48.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIDILMA MENDES DOS SANTOS, AVMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 07 de Dezembro de 2018, às 13h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162871 Nr: 5212-08.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan do Carmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 07 de Dezembro de 2018, às 14h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164668 Nr: 5727-43.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 14h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164647 Nr: 5721-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Lina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 14h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164083 Nr: 5558-56.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Jacinto da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 11h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163190 Nr: 5306-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia da Costa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 09h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161444 Nr: 4721-98.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josita Marques Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 07 de Dezembro de 2018, às 10h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 20-36.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 INTIMANDO a parte autora para apresentar os quesitos sob pena de 

preclusão no prazo de 05 dias, uma vez que o requerido já apresentara na 

ocasião da contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 20-36.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 INTIMANDO a requerida para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da 

prova, efetuar o recolhimento do valor dos honorários periciais em conta 

vinculada ao Juízo, conforme decisão de ref. 38.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 94613 Nr: 20-36.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 INTIMANDO a parte as partes, que encontra-se designado a perícia 

médica para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 11h10min a ser realizada 

nas dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames existentes e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162059 Nr: 4970-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda de Moraes Sales Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 07 de Dezembro de 2018, às 11h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165370 Nr: 5917-06.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Zelito Pinto de Moraes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165370

DECISÃO

VISTOS,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/AI, em face de João Zelito Pinto de 

Moraes Filho com base Lei nº 4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido, CONTRATO DE FINANCIAMENTO, 

garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a propriedade 

resolúvel e a posse indireta do bem abaixo descrito:

 Marca: FIAT Modelo: STRADA TREK CE FLEX, Ano de Fabricação: 

2010/2010, Cor: BRANCA, Chassi: 9BD27808MB7323361, Placa: 

BUB9660.

Ocorre que, o requerido deixou de efetuar os pagamentos a que se 

comprometera a partir de 24 de Julho de 2018, cujo valor principal monta 

em R$ 11.742,68 (onze mil e setecentos e quarenta e dois reais e 

sessenta e oito centavos), estando devidamente atualizado na planilha em 

anexo, com a inclusão dos encargos contratuais.

Com a petição inicial vieram a cédula de crédito bancário, o demonstrativo 

do débito, e a comprovação da regular tentativa de notificação do devedor 

no endereço apresentando em contrato.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

Por sua vez, o requerido encontra-se constituída em mora por força de 

notificação/protesto extrajudicial, não tendo tomado nenhuma providência 

para acertar o débito.

Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165014 Nr: 5830-50.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 14h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164749 Nr: 5763-85.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Lemes de Campos Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 09h30min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164152 Nr: 5582-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 11h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163496 Nr: 5391-39.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ajoice de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado a perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 10h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. O autor deverá se apresentar para realização 

da perícia portando todos os seus exames existentes e documentos 

pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165331 Nr: 5914-51.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ROBSON ANDRADE DO 

CARMO - OAB:23119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165331

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de março de 2019, às 09h30min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165014 Nr: 5830-50.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165014

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.
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A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de fevereiro de 2019, às 14h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 164415 Nr: 5667-70.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal, Juizo Federal da 5ª Vara da 

Seção Judiciaria do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtuir Rodrigues de Oliveira, Abraão Moraes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT, Ayrton Campos Moreira - OAB:17.136, 

LARISSA CAMPOS LEITE - OAB:19696/MT

 Vistos etc.

Designo o dia 03 de dezembro de 2018, às 14h00, para realização de 

audiência com a finalidade de proceder à inquirição das testemunhas 

CLEMILSON GUIA DE SOUZA, CICERO FERREIRA DE LIMA FILHO e JOÃO 

FELIX ADVINCULA DA SILVA.

Oficie-se o i. Juízo deprecante informando os dados da missiva e a data 

designada para o ato.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80267 Nr: 1488-06.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 INTIMAR advogado o . JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA – OAB/MT 

10229, para a audiência designada para o dia 28/11/2018, às 16:40 horas, 

no edificio do Forum local .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165411 Nr: 5932-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Augusta de Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 
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da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2019, às 

15h30min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Verifica-se que 

foi trazido aos autos o indeferimento do pedido administrativo que 

conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é exigido antes de o 

segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário.Defiro o pedido de Justiça Gratuita.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106316 Nr: 560-50.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonsa Maria de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Proceder a intimação da parte através de seu patrono para indicar os 

dados bancários para expedição do(s)Alvará(s).

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Certidão

 CERTIDÃO 

Uslei Alves de Lima, Gestor Geral de 1ª Entrância desta Comarca de 

Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc... 

Certifico que houve interposição de recurso do gabarito preliminar, 

enviado ao DJE em 12/11/2018, Disponibilizado no DJE 10377/2018 em 

13/11/2018 e Publicado 14/11/2018, tendo recurso deferido e anulado à 

questão n. 08. O referido é verdade, dou fé. 

Porto Alegre do Norte, 22 de novembro de 2018. 

Uslei Alves de Lima

Gestor Geral de 1ª Entrância

Edital

GABARITO DEFINITIVO TESTE SELETIVO JUIZ LEIGO

* O Gabarito completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001260-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001260-08.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DOMINGOS ALVES LIMA REQUERIDO: INSS Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, a fim 

anexar aos autos comprovante/declaração de endereço em nome do 

requerente, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, 

certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106325 Nr: 6217-69.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODER JUDICIÁRIO , Walbem Lucio Braga feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Firmino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - OAB:8988/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o comprovante de pagamento das custas informado 

pela parte autora REF 21, não está visível, nos termos da Legislação 

vigente e do provimento 056/2007, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a juntada legível do 

comprovante supra mencionado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80458 Nr: 3240-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENISVALDO SIQUEIRA DA CRUZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da complementação de diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta 

c e n t a v o s ) ,  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

conforme estabelece a Portaria n° 16/2010, do Juízo Diretor da Comarca 

de Porto Alegre do Norte, mais o acréscimo determinado pela Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso no Provimento nº. 4/2015-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53835 Nr: 1380-40.2014.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilio Bernardes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067 - 

MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria 

Amelia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

a intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar 

o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 

(mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado supra, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 

(três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 
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Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 (...)no caso em tela, houve a interposição de embargos à execução 

questionando irregularidades no contrato pactuado, o qual foi julgado 

improcedente e transitada em julgado a sentença no dia 20.02.2017 (fl. 

108). Posteriormente, na fase de expropriação, a parte executada 

requereu o parcelamento do débito, ou seja, além de não ter sido 

reconhecido o crédito exequendo e formulado o pedido fora do prazo dos 

embargos, a parte executada não depositou em juízo o valor de 30% 

(trinta por cento) do débito executado, razão pela qual não há que se falar 

em parcelamento do montante executado e, consequentemente, em 

suspensão da execução.No tocante ao pedido de nova avaliação do bem 

penhorado, verifica-se que, nos termos do artigo 873, do NCPC, admite-se 

nova avaliação quando ocorrer erro na avaliação ou dolo do avaliador, se 

observar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição 

no valor do bem e, por fim, o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor 

atribuído ao bem. Contudo, no caso em apreço, não se vislumbra a 

ocorrência de nenhuma das mencionadas hipóteses, mormente porque os 

argumentos trazidos pela parte executada (dois anos da última avaliação, 

realização de benfeitorias e grande valorização mobiliária da região) são 

insuficientes para determinar nova avaliação do imóvel penhorado. Assim, 

mantenho a avaliação de fls. 86/88.Em relação aos cálculos, observa-se 

que deve incidir o valor da dívida principal (R$ 172.293,01 + R$ 5.751,66: 

R$ 178.044,67) e honorários de 40% (20% estabelecido no título 

extrajudicial – fl. 39 - 10% no despacho inicial da execução – fl. 51 – e 

10% de sucumbência dos embargos) compreendido no período de 

28.04.2014 a 21.11.2018. Segundo novo cálculo confeccionado pelo 

Contador judicial, a dívida atualmente está no montante de R$ 502.262,10 

(quinhentos e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e dez 

centavos).Assim, decididas às questões pendentes, aguarde-se o 

resultado da hasta pública.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59035 Nr: 2773-33.2015.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por Jeferson Nevile Kunde 

em desfavor de Marta Sueyla Castro Santos Kunde, ambos já qualificados 

nos autos.

 Após regular tramitação do feito, consta dos autos pedido de desistência 

da parte autora, a qual informou que não tem mais interesse no andamento 

processual (ref. 35).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores 

só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no 

estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84112 Nr: 5557-12.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DOS SANTOS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (ref.58).

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (ref.68).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (ref.70).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado na ref.68 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44816 Nr: 714-43.2013.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTdS, JPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Cesar Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Defiro o derradeiro pedido ministerial e determino a efetivação do exame 

de DNA, conforme já deliberado, expedindo-se carta precatória à Comarca 

de Barra do Garças/MT para intimação do requerido a fim de comparecer 

no juízo deprecado objetivando a coleta do material genético, a qual 

deverá ser acompanhada do kit necessário para cumprimento do ato.

Cadastre-se o advogado no polo passivo da ação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90159 Nr: 9384-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE JORNOOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9752 Nr: 262-43.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigue Soares, Gildasio Soares de 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622, Ronia Maria Barros 

Milhomem - OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A

 DEFIRO do pedido da parte autora e determino a transferência do valor 

bloqueado.Expedido o alvará eletrônico, conforme comprovante anexo.Por 

fim, objetivando a produção de prova pericial, nomeio o perito DR. MÁRIO 

VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT n.º 493, sendo que, desde já, fixo os 

honorários periciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a serem 

pagos pela parte requerida, mediante depósito judicial.Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, 

se for o caso, indicarem assistente técnico e apresentarem 
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quesitos.Cientifique-se o perito judicial sobre a nomeação, devendo ser 

apresentado contatos profissionais, especialmente telefone e endereço 

para onde serão dirigidas as intimações, além do local e possíveis datas 

que poderá ser realizada a perícia.Com as informações acima 

descriminadas e realizado o depósito dos honorários pela parte ré, 

proceda-se à conclusão dos autos para designação da data da perícia.Em 

tempo, após a realização da perícia, tornem os autos conclusos para 

designação de audiência, conforme solicitado às fls. 594/596.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELIX REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000738-78.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CARLOS FELIX REIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com 

tutela de urgência proposta por CARLOS FELIX REIS em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a 

inicial, foi designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, visto 

que o autor não compareceu a solenidade, apesar de devidamente 

intimada por meio de seu advogado. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, através do advogado constituído, conforme 

se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito e, consequentemente, REVOGO a decisão liminar 

concedida. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELIX REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000738-78.2018.8.11.0059. REQUERENTE: CARLOS FELIX REIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com 

tutela de urgência proposta por CARLOS FELIX REIS em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a 

inicial, foi designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, visto 

que o autor não compareceu a solenidade, apesar de devidamente 

intimada por meio de seu advogado. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, através do advogado constituído, conforme 

se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito e, consequentemente, REVOGO a decisão liminar 

concedida. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000791-59.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALISSON DOUGLAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais 

proposta por ALISSON DOUGLAS DA SILVA em desfavor de VIVO S/A- 

TELEFONICA BRASIL, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, visto que o 

autor não compareceu a solenidade, apesar de devidamente intimada por 

meio de seu advogado. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. 

Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000791-59.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALISSON DOUGLAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais 
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proposta por ALISSON DOUGLAS DA SILVA em desfavor de VIVO S/A- 

TELEFONICA BRASIL, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação, que restou infrutífera, visto que o 

autor não compareceu a solenidade, apesar de devidamente intimada por 

meio de seu advogado. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. 

Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA PEREIRA DA SILVA 01753965152 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000998-58.2018.8.11.0059. REQUERENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - 

ME REQUERIDO: SILMARA PEREIRA DA SILVA 01753965152 N. BOVE C. 

LEAL E SILVA-ME ajuizou ação de cobrança, em face de SILMARA 

PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação, que restou exitosa. Verifica-se que 

as partes entabularam acordo, para por fim ao presente litigio e a relação 

jurídica que uniu as partes. Assim, as partes requerem a homologação do 

presente acordo e por fim estarem justas e acertadas. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Assim, tendo em vista que a ação 

versa sobre direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam 

regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos 

jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA PEREIRA DA SILVA 01753965152 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000998-58.2018.8.11.0059. REQUERENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - 

ME REQUERIDO: SILMARA PEREIRA DA SILVA 01753965152 N. BOVE C. 

LEAL E SILVA-ME ajuizou ação de cobrança, em face de SILMARA 

PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação, que restou exitosa. Verifica-se que 

as partes entabularam acordo, para por fim ao presente litigio e a relação 

jurídica que uniu as partes. Assim, as partes requerem a homologação do 

presente acordo e por fim estarem justas e acertadas. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Assim, tendo em vista que a ação 

versa sobre direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam 

regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos 

jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o 

processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO BOVE CAPITAO LEAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001031-48.2018.8.11.0059. REQUERENTE: AVELINO BOVE CAPITAO 

LEAL E SILVA REQUERIDO: SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES 

AVELINO BOVE CAPITÃO LEAL E SILVA ajuizou ação de cobrança, em 

face de SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES, ambos qualificados 

nos autos. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que 

restou exitosa, eis que as partes entabularam acordo, para por fim ao 

presente litigio e relação jurídica que uniu as partes. Assim, as partes 

requerem a homologação do presente acordo e por fim estarem justas e 

acertadas. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. Assim, 

tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis e que as 

cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado para 

que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” 

do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO BOVE CAPITAO LEAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001031-48.2018.8.11.0059. REQUERENTE: AVELINO BOVE CAPITAO 

LEAL E SILVA REQUERIDO: SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES 

AVELINO BOVE CAPITÃO LEAL E SILVA ajuizou ação de cobrança, em 

face de SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES, ambos qualificados 

nos autos. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que 

restou exitosa, eis que as partes entabularam acordo, para por fim ao 

presente litigio e relação jurídica que uniu as partes. Assim, as partes 

requerem a homologação do presente acordo e por fim estarem justas e 

acertadas. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Decido. Assim, 

tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis e que as 

cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado para 

que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” 

do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MELO FESTI MURANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

ELSON SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1038123/11/2018 Página 762 de 818



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000723-12.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JULIANA MELO FESTI 

MURANO REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO 

LTDA - ME, COLEGIO RENASCER LTDA - ME, COLEGIO UNIVERSAL LTDA 

- ME, ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA, ELSON SA DE ALENCAR, 

MARIA DELMA SA DE ALENCAR Trata-se de ação de reparação de danos 

morais e materiais proposta por JULIANA MELO FESTI MURANO em 

desfavor de CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTAÇÃO LTDA-ME, 

COLEGIO RENASCER LTDA-ME, COLEGIO UNIVERSAL LTDA-ME, 

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA, ELSON SA DE ALENCAR e MARIA 

DELMA SA DE ALENCAR ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, 

foi designada audiência de conciliação (ID 15582184), que restou 

infrutífera, visto a não comprovação nos autos sobre a citação e intimação 

dos requeridos, oportunidade em que a autora pugnou pela designação de 

nova audiência. Designada nova data para tentativa de conciliação, 

embora intimado (ID 16262142), a parte autora não compareceu a 

audiência. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em 

análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a 

audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do 

advogado constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre 

destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VARGAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000252-93.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RENATO VARGAS DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito e relação jurídica cumulada com indenização por danos morais 

proposta por RENATO VARGAS DE LIMA em desfavor de VIVO S/A 

TELEFONICA BRASIL, ambos já qualificados nos autos. Foi determinado a 

emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

comprovasse o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório, bem como o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos. O prazo supra transcorreu 

“in albis”, conforme movimentação do processo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando a 

inércia da parte autora, indefiro a inicial e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC e artigo 51, §1º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000851-32.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RUTH SOUZA DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Sentença Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais 

proposta por RUTH SOUZA DE CARVALHO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, ambos já qualificados nos autos. Foi determinado a 

emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

comprovasse o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório, bem como o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos. O prazo supra transcorreu 

“in albis”, conforme movimentação do processo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando a 

inércia da parte autora, indefiro a inicial e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC e artigo 51, §1º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER PEREIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000456-40.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WEBER PEREIRA PEDROSA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito com indenização por danos morais proposta por WEBER 

PEREIRA PEDROSA em desfavor de FIDC NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITÓRIO, ambos já qualificados nos autos. Foi determinado 

a emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

comprovasse o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório, bem como o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos. O prazo supra transcorreu 

“in albis”, conforme movimentação do processo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisados os autos e considerando a 

inércia da parte autora, indefiro a inicial e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC e artigo 51, §1º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. P.R.I.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52798 Nr: 2402-06.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Luiz Conti, Vulgo "Capixaba"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 Defiro o pedido ministerial retro (ref. 39).

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento em continuação 

para o dia 10 de abril de 2019, às 18h00min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

Expaça-se mandado de intimação às testemunhas, conforme requerido 

pelo Parquet, atentando-se, todavia, ao endereço fornecido pela 
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representante ministerial.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109896 Nr: 8048-55.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Andrew Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, para realizar a oitiva da testemunha WINDER ALEXANDRE 

PACIENTE.

Assim sendo, designo audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

14h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106079 Nr: 6072-13.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Martins Berft

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Costa Campana - 

OAB:21235/RS, Tiago de Souza Botene - OAB:79302/RS

 Considerando o teor da petição, redesigno audiência para o dia 03 de 

Abril de 2019, às 12h30min (horário oficial de MT).

 Cadastre-se advogada do réu.

 Intime-se o acusado no endereço fornecido nos autos e comunique-se ao 

juízo deprecante.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 5620-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Daniel Barreira da Silva, vulgo "Coco", 

Eurípedes Borges da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 INTIMO a defesa do réu JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA, vulgo 

"Coco", por intermédio de seu advogado, Dr. Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB/GO nº 18969 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54028 Nr: 3414-55.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirso Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 

2019, às 16h10min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59407 Nr: 3002-90.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gwtemberg Martins Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hauny Rodrigues Pereira - 

OAB:46968-GO, SABRINY MARQUES RODRIGUES - OAB:45811-GO

 (...)Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses 

elencadas pelo ordenamento jurídico, destacando que, sobre a alegação 

da falta de justa causa e atipicidade da conduta, tem-se que, com a 

superveniência das alterações dada pela Lei nº 12.760/2012 ao art. 306 

da Lei nº 9.503/97, a prova da materialidade da conduta delituosa de 

condução de veículo automotor embriagado não é aferível somente por 

meio de laudo técnico ou teste do bafômetro, podendo sê-lo por outros 

meios de prova, conforme entendimento da Corte Superior:"(...) Com o 

advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código de 

Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste 

de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez 

por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, 

observado o direito à contraprova (...)." (STJ, RHC 69.856/SP, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 

25/11/2016).Quanto à alegação de inconstitucionalidade, ressalta-se que a 

análise do pedido será analisada durante a prolação da sentença.Portanto, 

não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo 

questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 

12h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo constar do 

mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade. Intimem-se as partes e 

testemunhas arroladas. Às providências.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 20223 Nr: 486-28.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Kara José, Maria de Fátima Kater Kara José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Cristina Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, nos exatos termos da 

audiência e petição protocolada - fls. 351/354. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito.Custas pela parte requerente, 

conforme pactuado entre as partes.Os honorários foram acordados, 

motivo pelo qual deixo de fixar.Após o trânsito em julgado, remeta-se ao 

arquivo, com baixa nos registros.Publique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Porto dos Gaúchos 

/MT, 12 de novembro de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz de Direito em 
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Cumulação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21951 Nr: 89-95.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuária Novo 

Horizonte, Antonio Geraldo Finco, Iraci Moreira do Nascimento Finco, Valdir 

Marques Pimenta, Rosana do Nascimento Arruda Leite, Kleiber Maike 

França Leite, Ângela Maria Guimarães Marques Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 Processo n.º 89-95.2014.811.0019

 Código n.º 21951

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

BANCO DO BRASIL S/A, já qualificado nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face de 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA NOVO HORIZONTE e outros.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 523 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte executada, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º, do CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte 

executada poderá impugnar a execução no prazo ordinário de 15 (quinze) 

dias, nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para atualizar o cálculo, bem como requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21429 Nr: 462-63.2013.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Carvalho de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daline Bueno Fernandes - 

OAB:15847/MT, Sirlene de Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:Mat. 1963253

 Processo n.º 462-63.2013.811.0019

 Código n.º 21429

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para tomar ciência e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

Retire-se a tarja de meta 02 dos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2355 Nr: 14-23.1995.811.0019

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronica Zwirtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 14-23.1995.811.0019, 

código 2355.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

Veronica Zwirtes em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia do executado, mesmo devidamente intimado, foi 

determinada a expedição de RPV, que se encontra acostada às fls. 

287/288.

 O executado comunicou às fls. 289/290 a quitação da referida RPV.

Às fls. 293 a exequente pugna pela liberação dos valores depositados 

nos autos, sendo o alvará judicial expedido em seu favor às fls. 294/297.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 287/288), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (fls. 289/290), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 12268 Nr: 19-83.2011.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Tassotti, Gracieli Sartori Tassotti, Jean Carlos 

Sartori, representado por Carlos Sartori e Rosemeri Dal F. Sartori, Felipe 

Dal Forno Sartori, representado por Carlos Sartori e/ou Rosemeri Sartori, 

Carlos Sartori, Rosemeri Dal Forno Sartori, Rubia Sartori, Davi Sartori, 

Bernadete Costa Beber Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alfredo Wendelino Wolfart, 

representado por Jacó Wolfart, Valdemiro Dilschneider, Alírio Dilschneider, 

John David Nevim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thainara Jéssica da Silva Aued - OAB:24598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Colussi Gomes - 

OAB:31521/SC, Karine de Góis Conradi - OAB:, Roselene Schmidt 

Winter - OAB:36.624/SC

 Processo nº 19-83.2011.811.0019

Código nº 12268

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Em atenção à certidão de envio de matéria para imprensa de fl. 426, bem 

como que até o momento não houve qualquer manifestação da advogada 

dativa Dra. KARINE DE GÓIS CONRADI, inscrita na OAB/MT sob o Nº 

22077-O, REVOGO a nomeação outrora realizada. Assim, NOMEIO como 
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defensor dativo o Dr. SILVIA CRISTINA GIRALDELLE, inscrito na OAB/MT 

sob o n.º 12854-B, para que defenda os interesses do requerido JOHN 

DAVD MENIN, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50 com advertência do 

disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento do causídico no Sistema APOLO.

No mais, CERTIFIQUE-SE os decursos dos prazos concedidos na decisão 

de fl. 425/425-verso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40537 Nr: 493-10.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Monica da Silva Costa - OAB:23320-0

 Impulsiono os autos a fim de intimar a defesa para apresentar memoriais, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21195 Nr: 238-28.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT, Henrique Clauzo Horta - OAB:50.202/GO, RENATO 

SALES GUIMARÃES - OAB:36220, SYNARA SOUSA LOPES BASSETTI - 

OAB:46753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos.

Defiro a PENHORA ONLINE e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10749 Nr: 908-08.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élcio Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almerindo Pereira Neves, Duartina Josefa 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Pryscilla 

Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, inclusive indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Ressalta-se que deve o requerente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35248 Nr: 1328-14.2012.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Cardoso Vicente, Waldir Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Castro Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinicius V. de Oliveira 

- OAB:GO- 8.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Gabriel da Silva - 

OAB:94.935/SP, JERÔNIMO RUIZ ANDRADE AMARAL - OAB:151542/SP, 

Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Autos ID N.º 35248

 Vistos.

Ante a manifestação das partes às fls. 726/730, CANCELO a audiência 

designada para o dia 22/11/2018.

Suspenda-se o feito até o dia 20/01/2019, ocasião em que as partes 

deverão ser intimadas para manifestarem sobre eventual acordo realizado 

e/ou o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Caso alguma das partes manifeste antes do prazo assinalado, tornem-me 

os autos conclusos para análise.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 21 de novembro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9796 Nr: 676-41.2005.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keles Alves de Oliveira, Gisiane Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:MT0015090

 Vistos. Ante as ausências registradas, Redesigno a presente oralidade 

para o dia 22 de agosto de 2019, às 16h00min. (Horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se 

fizerem necessárias, inclusive as testemunhas de defesa devidamente 
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arroladas às fls. 379 e 416 dos autos. Saem às partes pessoalmente 

intimadas. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146257 Nr: 2670-50.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracy Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146431 Nr: 2790-93.2018.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genildo Natalino Arruda - 

OAB:39081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41814 Nr: 2225-71.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Maria Creusa Alves de Sousa, 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. REDESIGNO a audiência para o dia 17 de Abril de 2019 às 

17hs00min (MT). Saem os presentes devidamente intimados da nova data. 

ATENTE-SE a serventia para o cumprimento das demais determinações 

constantes às fls. 72, no tocante à citação da Autarquia requerida para 

fins de apresentação da peça contestatória. Às providências.”

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64271 Nr: 1239-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS, JVDR, JMGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON 

DOS REIS SILVA - OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64271

Visto, etc.

Notifique-se os acusados Joel Domingos de Souza, Josias Valério dos 

Reis e Julian Marcos Gonçalves Paro, nos termos do art. 55 da Lei nº 

11.343/06, para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceção, os acusados 

poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretendem produzir e, arrolar até 05 (cinco) testemunhas (Art. 55, § 1º, 

Lei n° 11.343/06).

 Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar aos 

acusados possuem condições financeiras para constituir advogado. Em 

caso negativo, deverá informá-los que serão defendidos por advogado 

nomeado, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública nesta 

comarca.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

Defiro o item III da cota Ministerial de fls. 202/203, para que se oficie a 

autoridade policial responsável para que junte aos autos o Laudo 

Toxicológico Definitivo no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, retifique-se a capa dos autos para fazer constar o nome correto 

de JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO, conforme cópia de documento 

acostada à fl. 23.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60311 Nr: 534-65.2017.811.0098

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:21464/O

 Autos: 534-65.2017.811.0098

Código: 60311

Vistos.

 Defiro o petitório ministerial de fls. 58/59, determinando a substituição da 

medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários, pela 

medida de obrigação de reparar o dano, conforme disposto no art. 112, II, 

do ECA, de modo que o infrator realizará o pagamento de 05 (cinco)cestas 

básicas em prol do CRAS de Porto Esperidião, podendo ser depositadas 1 
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(uma) por mês, juntando-se comprovante mensal nos autos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62342 Nr: 91-80.2018.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 AUTOS N. 91-80.2018.811.0098.

CÓDIGO 62342

Vistos.

Trata-se Ação para a regularização de visitas e pensão alimentícia, 

proposto por Jullian Tossue da Silva em favor da menor Sarah ribeiro da 

Silva, representada por sua genitora Larissa Fernanda Sales, ambos 

qualificados nos autos.

Considerando o pleito ministerial retro, chamo o feito à ordem para fins de 

revogar a decisão de fls. 27, NOMEANDO o Dr. ERYKSON THYAGO 

PEREIRA DA SILVA, OABMT 22102, militante neste município com 

endereço na Av. 13 de maio, 653, Centro – Porto Esperidião-MT, Cep. 

78.240-000, para patrocinar os interesses da requerida.

 Ante a ausência de Defensor na Comarca de Porto Esperidião – MT, 

assim como o pedido de fls. 28, NOMEIO o Dr. MÁRCIO ROBERTO DA 

CRUZ, OABMT 24328, militante nessa comarca, com endereço profissional 

na Rua Miguel Felipe dos Santos, nº 225, Centro de Porto Esperidião-MT, 

para representar os interesses da requerente.

Os honorários serão fixados conforme referência a tabela XI da Ordem 

dos Advogados do Brasil, considerando os atos praticados no processo.

No mais, tendo em vista que a parte requerente não fora devidamente 

intimada para a audiência de conciliação designada anteriormente, 

redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 03 de dezembro de 

2018 às 13h40min., devendo as partes, bem como seus procuradores 

serem intimadas para comparecer à solenidade, com as advertências 

legais.

Citem-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20(vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação, por aviso de 

recebimento (AR), conforme artigo 18, §1º da Lei nº. 9.099/95, todavia, 

sem prejuízo do descrito, o advogado poderá entrar em contato com o 

requerente informando-o sobre a audiência designada.

Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo 

legal (art. 335, I, do Código de Processo Civil).

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64271 Nr: 1239-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS, JVDR, JMGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON 

DOS REIS SILVA - OAB:19991/O

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão 

preventiva decretada em desfavor do acusado JULIAN VALERIO DOS 

REIS, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as quais 

deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e 

decreto da prisão preventiva: a)comparecimento a todos os atos 

processuais a que for intimado;b)comparecimento mensal no Juízo desta 

Comarca para assinar o termo de comparecimento, entre 01 (um) a 10 

(dez) de cada mês;c)Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h, 

salvo se provarem trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto 

religioso, devendo comprovarem a situação nos autos e requererem 

permissão antecipada para tanto;d)Não poderão frequentar bares, boates, 

casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo 

ou locais congêneres;e)proibição de se ausentar da Comarca por mais de 

oito dias, sem comunicar o juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo 

endereço, pois necessária para a investigação e/ou instrução;f)Proibição 

de se aproximar ou entrar em contato com quaisquer das testemunhas 

arroladas nos autos.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM NOME DO 

ACUSADO JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO, SALVO SE POR OUTRO 

MOTIVO ESTIVER PRESO.Aguarde-se o aporte da defesa prévia de Joel 

Domingos de Souza, havendo preliminares, vista ao Ministério Público. Não 

havendo, conclusos para designação de audiência.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 09 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57245 Nr: 1419-50.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Dias de Oliveira, José Roberto de 

Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 AUTOS Nº 1419-50.2015.811.0098

CÓDIGO 57245

Vistos.

Vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar neste feito no 

devido prazo legal, nos termos do art. 178, I do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 10 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58914 Nr: 1158-51.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdGD, WAeC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Ação Civil Pública Código: 58914.

Vistos.

Considerando o documento acostado às fls. 235/262, intimem-se as partes 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do que 

entender de direito.

Intime-se

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57272 Nr: 1438-56.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdGD, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: C. D. R. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Ação Civil Pública Código: 57272.

Vistos.

Cumpra-se integralmente a sentença r. proferida às fls.246, arquive-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58098 Nr: 574-81.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, Dibens 

Leasing S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 574-81.2016.811.0098

Código: 58098

Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se o advogado constituído 

nos autos pela parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expeça o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30339 Nr: 1392-43.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº1392-43.2010.811.0098

Código nº: 30339

Vistos.

Intima-se o advogado da parte autora para que apresente seu endereço 

atualizado ou comprove o pagamento/transferência dos valores 

recebidos, juntados aos recebido ou comprovante de pagamento ao autor.

Intimasse.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT 07 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51148 Nr: 647-92.2012.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo dos Santos Neto - 

OAB:3910MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 647-92.2012.811.0098.

CÓDIGO 51148.

Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a requerente na pessoa 

de seu advogado para dar andamento ao feito ou informar endereço 

atualizado da autora, de modo que o processo encontra-se paralisado, 

pendente de manifestação acerca da certidão de fls. 59, bem como da 

manifestação de fls. 69/74, sob pena de extinção, nos termo do art. 485 III 

do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52851 Nr: 948-05.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Municipio 

de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Barbosa da Silva, Nilton Borges Borgato, 

Adma Figueiredo de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15667/O

 Ação Civil de Improbidade Administrativa - Código: 52851.

Vistos.

Considerando o pleito ministerial retro, expeça-se mandado de citação no 

endereço indicado às fls. 374.

Intime-se

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50547 Nr: 3922-53.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Freitas Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO o petitório de fls.120-123, e HOMOLOGO o 

cálculo judicial, devendo ser expedido RPV no montante de R$ 10.599,74 

(dez mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e quatro reais 

centavos), referente ao valor das parcelas em atraso, e R$ 

564,14(quinhentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.Oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, II, CPC].Expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente 

conforme art. 100, CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.Após 

intime-se o patrono da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT 12 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 53318 Nr: 1375-02.2013.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EDdO, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdO, JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 AUTOS Nº 1375-02.2013.811.0098

CÓDIGO 53318

Vistos.

 Defiro o pleito retro, intimem-se os requeridos por via editalícia com o 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, com as advertências legais.

Decaindo o prazo, arquive-se os autos com a baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50501 Nr: 858-69.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO o petitório de fls.148-152, e HOMOLOGO o 

cálculo judicial, devendo ser expedido RPV no montante de R$ 

35.135,61(trinta e cinco mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e um 

centavos), referente ao valor das parcelas em atraso, e R$ 3.513,56(três 

mil quinhentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.Oficie-se a autoridade responsável pela autarquia 

requerida para que proceda com o pagamento da presente obrigação no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. [art. 535, II, CPC].Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 

100, CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.Após intime-se o 

patrono da parte autora para que informe se foram resguardados os 

direitos de seu cliente.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT 12 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26342 Nr: 719-55.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dorival Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - OAB:

 Autos nº. 719-55.2007.811.0039.

Código nº. 26342.

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença, qual houve embargos à execução 

pela parte requerida na presente demanda, contudo, fora apreciado e 

arquivado, assim, determino a juntada da sentença proferida nos autos 

513-36.2010.811.0098, para posteriormente apreciar o pedido de 

execução de sentença.

 Empós, volvam-me conclusos os autos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55462 Nr: 271-04.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiceia Alves Martins Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 AUTOS Nº 271-04.2015.811.0039.

CÓDIGO 55462.

Vistos.

Considerando a petição retro, remetam-se os autos ao requerido/INSS 

para manifestar-se no prazo legal.

Após, conclusos.

Porto Esperidião-MT, 13 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26168 Nr: 542-91.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Maria Theophilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 542-91.2007.811.0098.

Código nº. 26168

Vistos.

Determino que seja dado o devido e integral cumprimento à decisão de fls. 

149, observando-se os dados bancários informados no pleito fls. 150.

Após, intime-se a parte autora para informar se recebeu os valores das 

parcelas em atraso de acordo com os cálculos apresentados.

Intime-se.

Cumpra-se

Porto Esperidião-MT, 13 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 650-37.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande, Zaqueu Manete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Zacarias Toron - 

OAB:65371/SP, José Luis Cherubini Aguilar - OAB:133101, Paulo 

Cezar Vilches de Almeida - OAB:88802/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 14/12/2018 às 13h00 horas

 2ª LEILÃO DIA 14/12/2018 às 14h00 horas

AUTOS N.º 650-37.2018.811.0098 Código: 63249

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: CELSO WAINER CASAGRANDE

VALOR DÉBITO: R$ 27.861,95 em 12/02/2014

BEM: Um lote de terras situado no município de Porto Esperidião-MT, desta 

comarca de Mirassol D´Oeste-MT, denominado “Fazenda São Judas Tadeu 

II”, com área de 363,8375 has, dentro dos seguintes limites se 

confrontações:- Do M1 ao M2, com distância de 2.128,08m e azimute 

verdadeiro de 119º30’50’’, confinando com Henrique da Silva Lara Filho; do 

M2 ao M3, com distância de 2.775,00 m e azimute verdadeiro de 
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252º44’00’’, confinando com Joaquim Hélio da Silva Lara e Celso Wainer 

Casagrande; Do M3 ao M4 com distância de 2.238,06m e azimute 

verdadeiro de 342º20’00’’ confinando com Amauri Queiroz da Silva; Do M4 

ao M1 com distância de 1.500,00 m e azimute verdadeiro de100º00’00’’, 

confinando com Henrique da Silva Lara Filho. Memorial descritivo assinado 

pelo resp. Técnico Fernando A. M. Boni. CREA 13.542. INCRA nº 

902.110.000.469-0. Proprietário Celso Wainer Casagrande, imóvel 

matriculado sob nº 13.597 do CRI de Mirassol D´Oeste – MT.

 AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 580.800,00 em 15/06/2016, corrigidos até 

09/2018 – perfazendo o valor de R$ 622.971,66.

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: R-2/13.597, R-3/13.597, 

R-5/13.597, R-6/13.597, R-7/13.597, Av-8/13.597, AV-9/13.597, 

AV-10/13.597 .

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Porto Esperidião MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52995 Nr: 1066-78.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristia Melissa Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XPTOMT Umuarama de Empreendimento 

Imobiliário SPE LTDA, Atibaia Comércio, Exportação e Importação LTDA, 

Umuarama Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra da Veiga - 

OAB:281.652/SP, Emmanuel Galli Baldini dos Reis - OAB:328.557/SP, 

Jacqueline AP. de Camargo - OAB:361.690-SP, Tatiana Gurjão 

Silveira - OAB:209.690/SP, Tomás de Locio e Silva Cardoso - 

OAB:244.255/SP

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte confomr decisão de 

fls.287, para juntas aos autos procuração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54819 Nr: 1180-80.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carla Regina Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT13245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, IMPULSIONO OS AUTOS COM A FINALIDADE DE NOTIFICAR A 

PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 

237/238, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64654 Nr: 1439-36.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Central Ind. E Com. De Papéis e 

Embalagens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Quintão Sampaio - 

OAB:

 Autos:1439-36.2018.811.0098

 Código: 64654

Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, servindo-se a cópia, como mandado.

Após o cumprimento, procedam-se as baixas e anotações de estilo, com 

as cautelas legais e devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 30 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29157 Nr: 205-97.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creonice Hansen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso David Antunes - 

OAB:1141/BA, Maria Carolina da Fonte de Albuquerque - 

OAB:20795-PE, Patrícia Antunes Fernandes - OAB:26397-PE, 

Vinicius Mauricio Almeida - OAB:10445/MT

 AUTOS Nº 205-97.2010.811.0098.

CÓDIGO 29157.

Vistos.

Considerando o teor da petição retro, intime-se o advogado da requerida, 

sendo o Dr. Felipe Gazola Vieira Marques, para manifestar-se a respeito 

do débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 10 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29156 Nr: 204-15.2010.811.0098

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Margarida de Souza Pavin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT, MARCIO 

ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Da Prato Campos - 

OAB:156.844, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:327.026, Celso 

David Antunes - OAB:1141/BA, Flavia Luciane Neto De Oliveira - 

OAB:329985, Luis Carlos Monteiro Laurenço - OAB:16780/BA, 

Patrícia Antunes Fernandes - OAB:26397-PE, Paulo Rogério dos 

Santos Bachega - OAB:13184, Rodrigo Ayres Martins De Oliveira - 

OAB:326.722, Vanessa Munhoz De Pontes - OAB:211507

 Autos nº. 204-15.2010.811.0098.

Código nº. 29156

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por KEILA MARGARIDA DE 

SOUZA PAVIN em desfavor do BANCO BGN S/A.

A autora pugnou pela extinção do feito às fls. 290.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode constatar 

por meio dos Alvarás carreados nos autos, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se

Registre-se
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Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 4327-66.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 Vistos.

REF 32: Revogo a nomeação anterior e Nomeio como curador especial o 

advogado Claudinei Rocha Pinheiro, atuante na comarca de Querência.

Intime-o para o exercício do encargo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63312 Nr: 4227-77.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA NEIVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARANTIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LUIZ ROTONDO - 

OAB:109.895/MG, PEDRO MELO PEREIRA - OAB:94.070/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando o agendamento da audiência, bem 

como a necessidade de adequação da pauta, tornem os autos conclusos 

oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 1356-16.2014.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se declaração de nulidade a partir da decisão inicial de 

citação por edital, conforme acórdão juntado, decido:

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54481 Nr: 297-51.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSL, CFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39498 Nr: 292-97.2016.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLIDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLPHO DIEGO 

CARVALHO E SILVA - OAB:34875

 Vistos.

Diante da renúncia da advogada nomeada, REVOGO sua nomeação e 

NOMEIO como curador especial da parte o advogado Antônio Porphírio 

Pinto dos Santos – OAB/MT 24.492-A, atuante na comarca de Querência.

Intime-o para o exercício do encargo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33550 Nr: 774-16.2014.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a sentença proferida.

Eventualmente, ao arquivo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43469 Nr: 2277-04.2016.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando o agendamento da audiência, bem 

como a necessidade de adequação da pauta, tornem os autos conclusos 

oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43394 Nr: 2242-44.2016.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Recebo a petição de REF 60 como embargos de declaração.

Trata-se de pedido objetivando sanar a omissão consistente no 

arbitramento de honorários advocatícios em prol da Advogada nomeada, 

ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca de Querência - MT.

Assiste razão à Embargante, de modo que fixo em 02 (dois) URH os 

honorários advocatícios em benefício da Advogada atuante.

 Certifique-se em seu favor.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62915 Nr: 3943-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Apetit Comércio de Refeições LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Mantiqueira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:MT-11.551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando o agendamento da audiência, bem 

como a necessidade de adequação da pauta, tornem os autos conclusos 

oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44769 Nr: 87-34.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Promine Eng e Construções LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ACAUAN DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:61022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:5.048/MT, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19.014/MT

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando o agendamento da audiência, bem 

como a necessidade de adequação da pauta, tornem os autos conclusos 

oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47317 Nr: 1259-11.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navitas Varejo e Distribuidora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Frederico Moraes 

da Rocha

Alberto Frederico Moraes da Rocha - OAB:154.121 /RJ, Ana Helena 

Pessoa - OAB:87.176 /RJ, Beatriz Lopes - OAB:78.192, Denise 

Arrowsmith Cook Kezen - OAB:107.275, João Luiz Coelho da 

Rocha - OAB:16.458 /RJ, José Gabriel Assis de Almeida - 

OAB:52.359/RJ, Leonardo D'Almeida Girão - OAB:97.851 / RJ, 

PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 Vistos.

 Considerando-se o afastamento autorizado deste Magistrado pelo E. 

Tribunal de Justiça, impossibilitando o agendamento da audiência, bem 

como a necessidade de adequação da pauta, tornem os autos conclusos 

oportunamente para designar nova audiência.

 Int. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44077 Nr: 2609-68.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DO NASCIMENTO 

BARCELLOS - OAB:27055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, Giulio Alvarenga Reale - OAB:15484-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerida para que especifique o seguimento que pretende 

ao feito, vez que a intimação de ref. 41 se deu em virtude de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34084 Nr: 1174-30.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARULLINY NEVES DA SILVA - 

OAB:39766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimara a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

providencie o recolhimento da diligência da Sra. Oficial de Jusitiça, visando 

o cumprimento de mandado de Avaliação, Intimação e Penhora a ser 

confeccionado pelo setor de expedição.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36912 Nr: 400-66.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BARREIRA LTDA, MARIA DO 

SOCRRO MONTELO SOUZA ABREU, HAMILCAR BARREIRA ABREU, 

MARIA LUCIA BARREIRA ABREU, ANDREIA BARREIRA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o patrono da Exequente para que 

se manifeste sobre a devolução da carta precatória expedida para a 

citação da Executada Maria do Socorro Montelo Souza, a qual foi 

devolvida sem o devido cumprimento (Ref: 37)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57905 Nr: 2188-13.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN MACHADO LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da requerente da Designação 

audiência de conciliação para o dia 19/12/2018, 14h30 MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58409 Nr: 2440-16.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar a patrona da requerente da Designação 

audiência de conciliação para o dia 19/12/2018, 13h40 MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48646 Nr: 1926-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdAV, DdAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o feito para intimar o patrono do autor da Designação audiência 

de conciliação para o dia 19/12/2018, 13h00 MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60830 Nr: 3632-81.2018.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENI MOURA DO NASCIMENTO, DIOGO PEREIRA 

CAPOCCI, Ailton Cesar Alves Fernandes, SILVIO MARIA DANTAS, 

OSVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS JOSÉ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Temireté Xavante, CAMARA 

MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão de indeferimento da Liminar

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 08/2018/DF - Torna público o RESULTADO PRELIMINAR, dos 

classificados do II Processo Seletivo com a finalidade de cadastro de 

reserva de pessoas físicas na área de Psicologia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas no edital 04/2018. Prazo para recurso 

02 (dois) dias, após publicação

* O Edital nº 08/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N° 09/2018/DF - Torna público o RESULTADO PRELIMINAR, dos 

classificados do II Processo Seletivo com a finalidade de cadastro de 

reserva de pessoas físicas na área de Fisioterapia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas no edital 03/2018. Prazo para recurso 

02 (dois) dias, após publicação.

* O Edital nº 09/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53402 Nr: 2006-11.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSP, Rone Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 De outro modo, a parte autora esta informa que a contestação anexa aos 

autos é intempestiva pelo que dispõe o artigo 335 inciso I do Código de 

Processo Civil, por esta razão, pugna a autora para que torne sem efeito a 

apresentação de contestação já apresentada.

A parte reclamada sai intimada a apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335, inciso I do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55615 Nr: 3359-86.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AALS, RSS, JLS, FLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55615

Vistos etc.,

Trata-se de Homologação de Transação Extrajudicial proposta por 

ADRIANA APARECIDA LUIZ SEGANTINI e ROGÉRIO SOARES SEGATINI, 

visando a homologação do acordo entabulado em relação à partilha de 

bens, guarda e regularização de alimento dos (as) filhos (as) menor (es).

 A inicial veio instruída com os documentos necessários para o seu 

recebimento.

Os autos vieram conclusos.

 Inicialmente determino o prosseguimento destes autos em segredo de 

justiça (art. 189, II, do CPC).

RECEBO a inicial em todos os seus termos e DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso inverídico as 
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alegações de hipossuficiência.

Considerando a presença de menores, DÊ-SE vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar, conforme 

determina o art. 178, inciso II, do CPC.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55347 Nr: 3218-67.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMD, KKCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55347

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os requisitos 

essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não vislumbrar, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332 e ss, 

CPC);

Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo 

revogada a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas condições 

expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

DÊ-SE vistas ao Ministério Público , nos termos do art. 178, II do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56370 Nr: 3727-95.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento de Goiás S/A-Goiás Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TH1 Comércio e Indústria de Medicamentos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Lino Barbosa de 

Moraes - OAB:19.000/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35054 Nr: 37-63.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO LEMES VIEIRA, DIVA JOANA DE SOUZA 

ROJAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Couro Way Ltda - ME, BRAZ FERNANDES DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Lucilene Carneiro Xavier - OAB:7956/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31758 Nr: 221-87.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Laurentino da Silva - ME, Adilson 

Laurentino da Silva, Isabel Luciana de Carvalho Oliveira, Ernandi Vicente 

de Oliveira, Pollyana Cunha de Almeida Laurentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.INTIMEM-SE todos os executados para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, se manifestarem acerca do acordo juntado à ref. 4. 2.Apense-se 

nestes autos os embargos apresentados sob o Código 36453, conforme 

determina o art. 914, §1°, do CPC.3.DEFIRO o pedido da parte exequente 

de ref.3, no que tange ao desentranhamento das fls. 20/25 constante nos 

autos.4.Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se, e 

façam-me conclusos.5.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.6.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31974 Nr: 433-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do cálculo de folhas 118/119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13543 Nr: 205-07.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fatima Pereira Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos Embargos de Declaração de referência 27.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32645 Nr: 1106-04.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Paulino Panisso, Lucas Aurélio Sfogia, 

Anderson Borges Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Anderson Rogério Grahl - OAB:10565 MT, Ellen 

Barroso Viaro - OAB:14138

 Processo nº 1106-04.2013.811.0052 – Código 32645.

Vistos etc.,

Em detida análise, em que pese ter sido aberto prazo para as partes se 

manifestarem quantos à destruição/doação dos armamentos apreendidos 

nestes autos, apenas o Ministério Público o fez (ref. 23), opinando pela 

destinação legal dos objetos, nos termos do art. 25 do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003).

 Assim sendo, CUMPRA-SE “in totum” a decisão exarada à ref. 04, 

encaminhando os armamentos e munições apreendidos neste processo 

ao Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ.

 Ademais, DEFIRO o petitório defensivo (ref 13 - anexo Vol 2; 11 -11), pelo 

que DETERMINO a expedição de carta precatória à Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, para fiscalização e execução das medidas cautelares 

determinadas.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54661 Nr: 2823-75.2018.811.0052

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Queiroz Ferronato, Christiane Queiroz Ferronato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipio Batista de Queiróz, Alcir Batista de 

Queiroz, Luis Eduardo Hugueney Queiroz, Luis Guilherme Hugueney 

Queiroz, Alcir Batista de Queiroz Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz de Arruda Lindote - 

OAB:MT - 14876, Ledson Glauco Monteiro Catelan - OAB:MT - 14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a(s) 

contestação(ões), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32481 Nr: 947-61.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gonçalves Cunha, Alexandre 

Francisco Gonçalves da Silva, Mawsuel Ramos Massao, Henrique de 

Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:OAB/MT 15.078, Ramão Wilson Junior - OAB:11702 - MT

 Processo n.º 947-61.2013.811.0052 – Código: 32481

Vistos etc.,

CUMPRA-SE in totum e com urgência o exarado às fls. 422, procedendo 

com a INTIMAÇÃO POR EDITAL dos sentenciados ANDERSON 

GONÇALVES CUNHA e ALEXANDRE FRANCISCO GONÇALVES DA 

SILVA, ou CERTIFICANDO nos autos a intimação via DJE dos defensores 

dos réus acima indicados.

 Após, INTIMEM-SE os advogados constituídos para apresentar, no 

PRAZO DE 08 (OITO) DIAS, contrarrazões à apelação do Ministério 

Público.

 Transcorrido in albis o prazo, CONCLUSOS para nomeação de 

defensores dativos para este desiderato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54012 Nr: 2389-86.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 1262-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcos Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37505 Nr: 927-02.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/O

 Processo nº. 927-02.2015.811.0052 – Código: 37505

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o i. defensor dativo nomeado, mesmo que 

devidamente intimado (ref. 28), deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação da resposta à acusação neste processo.

 Desta forma, com fulcro no art. 305, inc. I da CNGC/MT, DESTITUO o Dr. 

André da Conceição Paiva, OAB/MT nº 22398/0, do múnus público que lhe 

foi incumbido nestes autos, sem direito a honorários advocatícios.

 Em consonância, NOMEIO como defensor dativo o Dr. KHRISTIAN 

SANTANA RAMOS, OAB/MT n. 10318, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado LEOMAR PEREIRA DOS SANTOS, 

neste processo, oferecendo resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 

DIAS, conforme preceitua o 396 e 396-A do CPP.

Ademais, INTIME-SE pessoalmente o Dr. André da Conceição Paiva, 

OAB/MT nº 22398/0, dando ciência desta decisão e advertindo-o que a 

prática reiterada de defesa deficiente, acarretará em sua exclusão da lista 

de dativos criminais desta Comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50868 Nr: 645-56.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Aparecida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31736 Nr: 199-29.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 199-29.2013.811.0052 – Código 31736

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54091 Nr: 2440-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cezar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54417 Nr: 2635-82.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAMdS, WLMdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 1454-80.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da petição de referência 75.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42848 Nr: 298-57.2017.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Martins Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE 

TEREZA DE CALCUTÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 42848

Vistos etc.,

Tendo em vista que a parte autora já tomou ciência do Acórdão 

(Publicação no DJE em 15.05.2018, ref. 45, fl. 14), DETERMINO o 

arquivamento do presente feito com as baixas necessário de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDENCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7796 Nr: 33-07.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 7796

 Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fl. 104, suspendendo o feito por até o dia 01.11.2023, 

nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

Não havendo impulsionamento até a referida data, façam-se os autos 

CONCLUSOS para extinção de feito.

INTIME-SE a exequente para tomar ciência dessa decisão.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56068 Nr: 3585-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira de Freitas Júnior, Cleiton 

Lander de Souza, Israel da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Isis Alves Pacheco - 

OAB:MT - 24821-O, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Processo nº 3585-91.2018.2018.811.0052 – Código 56068 Assim sendo, 

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de ISRAEL DA COSTA, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR E CLEITON LANDER DE SOUZA 

por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 

do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. 

Considerando o que foi exposto e os critérios do §1º do art. 394 do CPP, 

consigno que o procedimento será o comum e o rito, o 

ordinário.Proceda-se com a CITAÇÃO dos acusados, para responderem à 

denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.Os 

acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.Na citação, 

deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de ofício, SE OS 

ACUSADOS POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONTRATAR 

ADVOGADO OU SE DESEJAM SER PATROCINADOS POR DEFENSORES 

DATIVOS. DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de 

informações de antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema 

Apolo.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de 

Identificação bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55975 Nr: 3524-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Código 55975

Vistos etc.,

Tendo em vista que a equipe multidisciplinar deste Fórum estará em 

treinamento do sistema “SGP Sem” nos dias 12 e 13 de novembro de 2018, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 05 DE DEZEMBRO DE 

2018, ÀS 10H00MIN.

 INTIMEM-SE nos termos da ultima decisão exarada.
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 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 886-06.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Barbosa dos Santos, Geovane Ribeiro 

de Carvalho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco Oliveira 

Junior - OAB:13.555, Lúcio Mauro Dantas - OAB:13.712 MT

 Processo nº 886-06.2013.811.0052 – Código 32426

Vistos etc.,

Em detida análise, DETERMINO que se certifique nos presentes autos se 

foram apresentados Memoriais finais pelo réu GEOVANE RIBEIRO DE 

CARVALHO SOUZA.

 Em caso negativo, INTIME-SE pessoalmente o réu GEOVANE RIBEIRO DE 

CARVALHO SOUZA para que informe se tem condições financeiras de 

constituir causídico ou, diante de hipossuficiência, externar o desejo de 

patrocínio por defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho 

CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de dativo e demais 

providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10805 Nr: 237-80.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Herrero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo n.º 237-80.2009.811.0052 – Código: 10805

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO o petitório defensivo de fls. 295, pelo que 

REVOGO a decretação da revelia do acusado LEANDRO HERRERO.

 Ademais, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Balsas/MA, para 

que se proceda com o interrogatório do réu naquele Juízo, que poderá ser 

intimado no endereço declinado pela defesa.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36080 Nr: 438-62.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Zito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data a sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Rio Branco/MT, 22 de novembro de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35463 Nr: 205-65.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Rigoni Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a Autarquia demandada para se manifestar acerca da ref. 100.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33861 Nr: 737-73.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leone Dutra de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 737-73.2014.811.0052 – Código 33861

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 06 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45570 Nr: 1702-46.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Martins Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Certifique-se se houve citação da Autarquia demandada, bem como se 

houve apresentação de Contestação.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar ou, querendo, 

apresentar impugnação a contestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 249 Nr: 223-48.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usina Água Branca S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dan - OAB:3565-A, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdio Palma Dias - OAB:MT 

- 3523-A, Maria da Paz Fernandes - OAB:1405-P

 Código: 249

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, conforme dispõe o art. 1.022, § 

2°, CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 2826-30.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54731 Nr: 2869-64.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54934 Nr: 2979-63.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51867 Nr: 1096-81.2018.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Pereira da Silva, Nilva Pereira da Silva, Nilson 

Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 486-55.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanei Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Processo nº. 486-55.2014.811.0052 – Código: 33528

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO in totum o petitório defensivo de fls. 297, pelo 

que abro NOVO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 05 DIAS para apresentação de 

Memoriais Finais, nos termos do art. 403, par. 3º do CPP.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 507-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Glória da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzenir Alves de Lana, Maria da Conceição 

Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GLÓRIA DA SILVA FILHO, Cpf: 

70008849161, Rg: 1477256-6, Filiação: Geni Maria da Silva e José Gloria 

da Silva, data de nascimento: 17/10/1954, natural de Itaberinha 

Mantena-MG, convivente, Telefone (65)96457860. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS OU INTERESSADOS, acerca da 

sentença, proferida nestes autos.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Substituição de Curatela c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por 

JOSÉ GLORIA DA SILVA FILHO em face da interditada MARIA DA 

CONCEIÇÃO LANA, e requerida LUZENIR ALVES DE LANA qualificados 

nos autos, sob o argumento, pretendendo a remoção da Requerida do 

encargo de curadora da interditada Maria da Conceição Lana, visto que 

ela embora cunhada, não estaria cumprindo com o compromisso assumido 

em Juízo em relação à curatelada. Assim, pretende o Requerente a sua 

nomeação em substituição a Requerida, no cargo de curador, mesmo 

porque, segundo afirma, já estaria de fato se responsabilizando pelos 

cuidados da interditada, sua convivente a longa data. Instruiu a inicial com 

os documentos necessários a propositura da ação. À ref. 104 foi deferido 

a curatela provisóra. Contestação à ref. 108, requerendo a procedência 

da ação. Relatório de Estudo Social, à ref. 115. Parecer favorável do 

Ministério Público às fls.137. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, 

observa-se, mormente pelo que se extrai do Relatório de Estudo Social, à 

ref. 115, que resultaram confirmados os fatos noticiados na inicial visto 

que a interditada “O Sr. José Gloria possui união estável com a Sra. Maria 

da Conceição há aproximadamente sete anos. Este tem realizado 

atividades de cuidado e demonstra ser companheiro, exercendo com 

responsabilidade e dedicação os cuidados de que a referida companheira 

necessita. Os mesmos residem em moradia separada da cunhada Sra. 

Luzenir, isto faz com que dificulta que esta continue neste momento 

exercendo função de ser a responsável pela cunhada, existe informações 

por terceiros e outros familiares de que a mesma não administrava 

adequadamente de acordo com as necessidades de que a Sra. Maria 

necessita.”Sendo esclarecido ainda que: “Tanto a curatelada, o 

requerente e a requerida, estão de acordo em transferir a curatela para o 

requerente Sr. José Gloria, sendo unânime tal afirmação.” (ref. 108) Desta 

feita, prova produzida, converge, sem dúvida, para a conclusão de que é 

viável a substituição de curador conforme postulado na inicial, mesmo 

porque oportuno observar ainda que a curatela provisória, inclusive fora 

deferida em favor do Requerente nos autos. Outrossim, amparo normativo 

à pretensão deduzida na inicial é ainda conferido pelo art. 747, I, do Código 

de Processo Civil, bem como pelo artigo 1.767, I do Código Civil, Lei 

10.406/02. Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Quanto à nomeação do curador, Silvio Rodrigues 
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comenta: “A lei, a exemplo da tutela, apresenta um elenco de pessoas 

que, na ordem ali referida, devem ser preferidas para exercer a curatela. 

E acrescenta que, na falta daquelas pessoas, compete ao juiz escolher o 

curador. Haveria assim uma curatela legítima, a par de uma curatela 

dativa.” (In. Direito de Família – Volume 06 - p. 398). Extrai-se da 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. 

INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. A substituição de curador, 

para ser determinada, deve estar embasada em elementos de convicção 

seguros e restar evidenciada situação de risco para o incapaz, como no 

caso. Outrossim, o laudo social apresentado por assistente social, 

composto por fases distintas do estudo social, ausente qualquer prova 

que comprometa a veracidade do documento. RECURSO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076768837, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

23/02/2018). (TJ-RS – AI: 70076768837 RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 23/02/2018, Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/02/2018). Logo, diante do que 

consta nos autos a indicação pode e deve recair, doravante, sobre o 

Requerente, conforme postulado na inicial, que exercerá, doravante, o 

munus da curatela definitiva. Pelo exposto e mais que dos autos consta, 

procedo a remoção da curadora LUZENIR ALVES DE LANA/Requerida, e, 

nomeio à interditada, Maria da Conceição Lana, curador pleno, em 

substituição, o Requerente, Sr. JOSÉ GLORIA DA SILVA FILHO, que 

deverá prestar compromisso na forma do art. 759, I, do Código de 

Processo Civil e observar as demais prescrições aplicáveis à espécie, 

dispensando-se a hipoteca legal ou caução, mormente em razão da 

presunção de idoneidade do Curador. Advirto, todavia, que não poderá, 

sem prévia autorização judicial, dispor de eventual patrimônio da 

interditada ou praticar atos que excedam os limites da curatela, nos termos 

da Lei Civil. Observo, ainda, que a substituição do(a) Curador(a) 

nomeado(a) pode ser determinada a qualquer tempo, se verificado não se 

encontrar ele(a) em condições de cuidar do(a) interditado(a). Essa 

sentença deverá ser publicada na imprensa local e no Órgão Oficial, por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do CPC, art. 755 

§ 3º. CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Lavre-se, termo de curatela 

definitivo. Sem Custas nos termos do art. 98 e 99 do CPC. Por fim, arbitro 

honorários pelos serviços prestados nestes autos, para cada advogado 

no importe de 02 URHs, ou seja, R$ 1.793,00 (mil setecentos e noventa e 

três reais), aos advogados nomeados à ref. 122, Dr. CÉZAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21373 e Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OABMT n. 5106-A, devendo expedir as devidas certidões. P.I.C. 

Transitada em julgado, certifique-se e cumprido o que foi acima 

determinado, arquivem com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco, 22 de novembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 507-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Glória da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzenir Alves de Lana, Maria da Conceição 

Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6062 Nr: 372-34.2005.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Pereira de Oliveira, José Miranda 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O, Jairo Cézar da Silva - OAB:16.249-O/MT

 Processo nº 2005/45 – Código 6062

Vistos etc.,

Em detida análise, antes das providências descritas no art. 422 do CPP, 

DETERMINO que se certifique nos presentes autos se o réu GENIVALDO 

PEIREIRA DE OLIVEIRA foi devidamente intimado da sentença de 

pronúncia, uma vez que na certidão constante às fls. 597, consta somente 

o cumprimento do alvará de soltura.

 Em caso positivo, VISTA ao Ministério Público para ciência e para que se 

manifeste quanto ao réu JOSÉ MIRANDA FILHO e a necessidade de 

desmembramento.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56068 Nr: 3585-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira de Freitas Júnior, Cleiton 

Lander de Souza, Israel da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Isis Alves Pacheco - 

OAB:MT - 24821-O, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Processo nº 3585-91.2018.811.0052 – Código 56068

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que os réus JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

FREITAS JÚNIOR, CLEITON LANDER DE SOUZA e ISRAEL DA COSTA 

foram citados (ref. 12) onde informaram não possuirem condições 

financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO como defensores dativos os advogados listados 

abaixo, para que atuem nesta ação defendendo os interesses dos 

respectivos réus, atentos ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 1 – Dr. RUBENS VENTURA, OAB/MT nº 24615/O – Réu Israel da Costa;

2 – Dra. ISIS ALVES PACHECO, OAB/MT nº 24821 /O – Réu José Carlos 

Pereira de Freitas Júnior;

3 – Dra. CÁSSIA JORDANA RIBEIRO GUSMÃO MARQUES, OAB/MT nº 

25084 – Réu Cleiton Lander de Souza.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIMEM-SE os doutos causídicos para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses dos acusados neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55562 Nr: 3328-66.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria Bortolozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 3022-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Moacir do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 1414-40.2013.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão (art. 170 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares Lacerda, Janderson dos 

Santos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT - 11473/B

 Processo nº. 1414-40.2013.811.0052 – Código: 32966

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando que o presente feito já exauriu sua 

finalidade e que até o presente momento não houve resposta ao ofício nº 

1735/2018 (fls. 191), em atenção à cota Ministerial de fls. 187, DETERMINO 

O ARQUIVAMENTO deste feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações estilares.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 2802-02.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFM, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10183 Nr: 790-64.2008.811.0052

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei Ramos da Silva, Cesar de Souza, 

Edson Santini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000

 Processo nº 790-64.2008.811.0052 – Código 10183

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO in totum o petitório defensivo de fls. 471/474, 

pelo que DETERMINO o recolhimento dos mandados de prisão expedidos 

anteriormente em desfavor ao réu RODINEI RAMOS DA SILVA, absolvido 

nestes autos.

Ademais, EXPEÇA-SE contramandado, o encaminhando as autoridades 

competentes.

 De tudo cumprido e certificado, ao ARQUIVO.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50215 Nr: 351-04.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)CITE-SE o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC.4)NOMEIO perito o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 

24 de Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, bem os seguintes 

quesitos do juízo:(...) )Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame 

pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre estado de saúde do 

periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE AS 

PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, 

§1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos 

processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a regra 

do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 2600-25.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB, ACMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56399 Nr: 3749-56.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eline Santos, KSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan dos Santos Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VENTURA - OAB:24615/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 
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intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50228 Nr: 362-33.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Honorato Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ação previdenciária proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em que se busca a concessão de 

salário maternidade, aduzindo a parte autora que preenche os requisitos, 

contudo o seu pedido foi indeferido, por ausência de comprovação da 

atividade rural.

A requerente juntou a certidão de nascimento, bem como documentos 

como início de prova material da atividade rurícola.

 Ao final, requer a procedência da ação para ver reconhecido o seu 

direito, a antecipação dos efeitos da tutela e os benefícios da justiça 

gratuita.

Os autos vieram conclusos.

RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC/2015.

Deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito, conforme preconiza o artigo 334 do CPC, em razão de 

discutir o reconhecimento de direito indisponível. Portanto, passo desde 

logo à análise dos requisitos para recebimento da exordial.

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que pese a 

probabilidade do direito alegado, o seu deferimento fica inviabilizado em 

face da evidente irreversibilidade, já que, por ser verba alimentar, os 

valores se tornam irrepetíveis.

Diante do exposto:

1) DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98 e 99, 

§ 3º do CPC/2015.

2) INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

3) CITE-SE o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, na pessoa do 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para 

responder a peça inicial, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 

183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 

do CPC.

4) Transcorrido o prazo acima, intime-se a parte autora para, querendo, se 

manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

5) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55975 Nr: 3524-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Diante da falta de local apropriado com infraestrutura e espaço físico que 

garantam a privacidade da criança em relação à presença do réu, 

CIENTIFIQUE-SE o suposto autor do fato, para constituir um advogado, 

para que apenas este compareça à audiência. Não sendo encontrado, ou 

caso se declare hipossuficiente, nomeio desde já a Dra. ISABELA 

CAROLINE FERREIRA MACHADO, OAB/MT nº 21711/O, para o ato da 

solenidade de depoimento especial (sem dano), momento em que se 

arbitrará os honorários. INTIMEM-SE a vítima T. D. da S. e sua genitora 

Elitânia Silva dos Santos e a equipe multidisciplinar deste fórum, para que 

compareça à solenidade. CIÊNCIA ao Ministério Público, CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário COM URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55975 Nr: 3524-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Número 3524-36.2018.811.0052 – Código 55975

Vistos etc.,

Considerando o que dispõe o art. 21, inc. VI da Lei nº 13.431/2017, dê-se 

VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 3374-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O

 Processo nº 3374-55.2018.811.0052 – Código 55684

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de MOISÉS OLIVEIRA DE SOUZA, 

por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 

do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condição financeira de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38811 Nr: 282-40.2016.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470

 Visto e bem examinado.

Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE em que o autor do fato pugna 

pela restituição de arma de fogo apreendida, esclarecendo a 
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representante do Ministério Público a prévia necessidade de certificar 

sobre a realização de laudo pericial, uma vez que as coisas apreendidas 

não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo - CPP, 

art. 118.

Isso posto e porque a pesquisa realizada no sistema Apolo retornou 

positiva apenas para a existência do processo em epígrafe e inquérito 

policial, pendente o ajuizamento de eventual ação penal, DETERMINO que 

oficie à autoridade policial para que esclareça sobre a realização da 

perícia e atual necessidade de manutenção da arma apreendida para as 

investigações, aguardando a resposta por 30 (trinta) dias.

Após isso e diante da resposta/informação, intime às defesa técnica e 

representante do Ministério Público para, querendo, manifestarem e, por 

fim, volte-me para decidir o pedido.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-69.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000352-69.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 15.376,28 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

RUBENS DOS SANTOS, Endereço: Rua seis de setembro, 23, ciderlândia, 

LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: 

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS, Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, 

SRTVS CONJUNTO L LOTE 38, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70340-906 

Senhor(a): RUBENS DOS SANTOS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2019 Hora: 08:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-04.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000130-04.2018.8.11.0052. REQUERENTE: NEWTON PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar. I. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA Aduz a Reclamada que, 

por necessitar de prova pericial a causa não é tida como de menor 

complexidade, o que implicaria na incompetência do Juízo em razão da 

matéria. Todavia, entendo que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legítimo, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Assim, OPINO 

PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA. II. DO MÉRITO 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c repetição de 

indébito c/c Reparação de Danos Morais, proposta pela Reclamante em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de cobrança indevida 

constante na fatura de energia elétrica. Ingressa a Reclamante com a 

presente demanda, apontando a existência de cobrança indevida, 

supostamente oriunda de fatura de recuperação de consumo, no valor de 

R$ 223,32 (duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos). Em 

contestação, a Reclamada admite a cobrança, sustentado tratar-se de 

recuperação de consumo gerada após fiscalização da unidade 

consumidora, pugnando ainda, pela inexistência do dano moral. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Conquanto, tenha a reclamada pugnado pela legalidade do 

débito, sob o fundamento da ocorrência de irregularidade na unidade 

consumidora, não trouxe aos autos qualquer instrumento probatório de 

modo a demonstrar a efetiva irregularidade apontada, sem acostar Termo 

de Ocorrência de Irregularidade, sem acostar laudo de aferição para a 

comprovação da alegada recuperação. Em que pese a alegação da 

reclamada, no que tange a capacidade técnica de seus funcionários, para 

aferição de suposta irregularidade, não restou comprovado dos 

documentos acostados, qualquer evidência a consubstanciar a 

irregularidade na apuração de consumo. Pois bem Compulsando os autos, 

verifico que entre o período dos 6 últimos meses anteriores a suposta 

irregularidade aferida na UC da reclamante, não acusou consumo elevado 

a justificar a revisão, sem destoar significativamente dos valores 

anteriormente apurados. Além disso, extrai-se do histórico de consumo 
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acostado, que a leitura realizada após a suposta constatação de 

irregularidade, se manteve a média de consumo anteriormente aferida, 

inexistindo portanto, conteúdo probatório a legitimar a alegada acumulação 

de consumo. Ademais, vale ressaltar que a reclamada não se desincumbiu 

de comprovar a efetiva irregularidade, não acostou aos autos, laudo 

técnico de comprovação da anormalidade, a simples apresentação de 

fotos, não comprova a existência de irregularidade, sendo imprescindível a 

apresentação de relatório técnico de demonstração, o qual a reclamada 

não se desincumbiu. Assim, observo que a suposta irregularidade 

apontada no medido sub judice, não restou comprovada, portanto, 

injustificável a cobrança realizada na discutida fatura de energia elétrica 

da parte reclamante. Desta feita evidencia-se e que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, a cobrança realizada no 

valor de R$ 223,32 (duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), 

referente à fatura eventual emitida unicamente sob o fundamento da não 

provada recuperação de consumo se mostra ilegal. Assim, tenho pela 

existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada, na medida 

em que a mesma efetua cobrança de débito pretérito, não efetivamente 

demonstrado. Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina 

o Professor Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. In casu, restou clara a caracterização dos danos à ordem moral 

da Reclamante, uma vez realizado corte indevido, fundado em 

recuperação pretérita não demonstrada, não podendo ser considerado 

mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. Devemos levar 

em conta que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez 

que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados 

pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório devem tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. Ante ao exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art.487 do Código de 

Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

DO PEDIDO, para ratificar a liminar deferida no evento 06, bem como, para 

o fim de DECLARAR inexistente a fatura eventual de recuperação de 

consumo, no montante de R$ 223,32 (duzentos e vinte e três reais e trinta 

e dois centavos), determinando por consequência a readequação da 

fatura discutida, á média de consumo de 92 Kwh. Sugiro ainda a 

condenação da reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir do 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais a partir da 

citação válida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Uma vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se a parte adversa para manifestar concordância 

com o valor depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o 

competente alvará para levantamento do valor. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-95.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000111-95.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE VITOR DOS SANTOS 

NETO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Processo nº 1000111-95.2018.811.0052 SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização 

por danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que 

desconhece o referido débito. O reclamado, por seu turno, alega de forma 

genérica que a cobrança é referente à cessão de crédito de contrato 

anteriormente firmado pelo autor com o Banco do Brasil S/A, o que torna 

legítima a cobrança e a inserção dos dados daquele nos cadastros de 

proteção ao crédito em virtude do não pagamento da dívida. Analisado o 

processo, verifica-se que, embora o reclamado tenha trazido aos autos 

documentos probatórios da ocorrência da cessão de créditos entre a 

instituição e a referida empresa, não trouxe qualquer documento que 

comprove a existência de contrato entre o reclamante e o banco cedente. 

Assim sendo, não tendo o reclamado se desincumbido do dever de provar 

suas alegações ante a hipossuficiência do consumidor, em consonância 

com o art. 6º, VIII, CDC, e o art. 373, II, CPC, tenho por verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação 

do serviço por parte do reclamado ao inscrever os dados do reclamante 

em cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado 

a aquele. Ressalto, por último, que embora constem outras inclusões no 

cadastro de proteção ao crédito em nome do autor, conforme se verifica 

no extrato juntado no id. 12400364, estas não ocorreram em data anterior 

à discutida no presente, não incidindo na aplicação da Súmula 385 do STJ, 

sendo certo que no documento apresentado há restrições posteriores a 

ora discutida. Entendo, porém, que embora não incida a aplicação da 

Súmula 385 do STJ para o reconhecimento do dano moral, as inscrições 

posteriores podem e devem ser consideradas para fins de arbitramento da 

indenização. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN 

RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA 

MANTIDA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos. 2 - CONDENAR o reclamado a 

indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o 
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reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três ml reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Uma vez procedido o pagamento voluntário no 

prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte adversa para manifestar 

concordância com o valor depositado. Havendo concordância, expeça-se, 

desde já, o competente alvará para levantamento do valor. Ao reverso, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza Togada, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-88.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABNER CORREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010112-88.2016.8.11.0052. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - ME 

EXECUTADO: ABNER CORREIA DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. Antes sequer de haver 

audiência de conciliação, ou contestação aos autos, a parte reclamante 

peticionou informando sua desistência no prosseguimento do feito (Mov. 

10655389). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, “a desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Neste caso específico, não se vislumbra indícios de 

litigância de má fé por parte do Autor, razão pela qual OPINO por não 

condená-lo, sequer aplicar o Enunciado 28 do FONAJE, ante ao pedido 

anterior de desistência. Posto isso, OPINO por homologar a desistência 

com fundamento no art. 200, parágrafo único do CPC/15 e via de 

consequência, OPINO por declarar extinto o processo, sem exame do 

mérito, na forma do art. 485, VIII do mesmo diploma legal. À consideração 

da Excelentíssima Juíza Togada do Juizado Especial para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010105-96.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA NUNES COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010105-96.2016.8.11.0052. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - ME 

EXECUTADO: ANDREIA NUNES COSTA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. A parte reclamante peticionou 

informando sua desistência no prosseguimento do feito (id. 10845228). 

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, “a desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Neste 

caso específico, não se vislumbra indícios de litigância de má fé por parte 

do Autor, razão pela qual OPINO por não condená-lo, sequer aplicar o 

Enunciado 28 do FONAJE, ante ao pedido anterior de desistência. Posto 

isso, OPINO por homologar a desistência com fundamento no art. 200, 

parágrafo único do CPC/15 e via de consequência, OPINO por declarar 

extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, VIII do 

mesmo diploma legal. À consideração da Excelentíssima Juíza Togada do 

Juizado Especial de Rio Branco para homologação de acordo com o artigo 

40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-90.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000133-90.2017.8.11.0052. REQUERENTE: GILBERTO DE SOUZA 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

Cível onde o reclamante vislumbra que a empresa reclamada efetue o 

pagamento do valor de R$ 32.647,49 (trinta e dois mil seiscentos e 

quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) referente ao 

financiamento da compra de produto junta a MAXXICASE e ainda 

condenação em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Apesar do deslinde processual, com a audiência de conciliação, e 

apresentação de defesa e impugnação, deve-se analisar a questão formal 

da contenda no aspecto do valor atribuído à causa e a competência do 

juizado. Nesse peculiar, o artigo 292, II do NCPC, deixa claro que “na ação 

que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, 

a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico”, o valor da causa 

será “o valor do ato”. E, o próprio artigo, no inciso VI, deixa claro que 

quando há cumulação de pedidos, o valor da causa é a quantia 

correspondente à soma de todos eles. No caso, deve-se considerar que o 

contrato ora discutido, o qual tem sua validade questionada pelo Autor, 

aliado à isso, ainda há pedido sobre danos de ordem moral, verifica que o 

intuito e alcança o valor de R$ 62.647,46 (sessenta e dois reais e 

seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Tais 

valores extrapolam o valor da causa de competência dos juizados 

especiais, nos termos do artigo 3º, I do da Lei nº 9.099/95. Corroborando 

com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela 

incompetência dos juizados especiais para análise processo, quando o 

valor almejado supera o valor de alçada. Senão vejamos: AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM 

IMÓVEL. CASO CONCRETO ONDE O VALOR DA CAUSA CLARAMENTE 

DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO, O QUAL SUPERA O 

TETO DO JUIZADO ESPECIAL DE 40 SM QUANDO DO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE 

OFÍCIO, POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A 

CAUSA. (SPENGLER, Vivian Cristina Angonese. Recurso inominado n. 

71005449418. J. em 26 Ago. 2015. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

15 Jun. 2017.) Recurso inonimado. Contrato de compra e venda de imóvel 

na planta. Rescisão contratual. Alegação do autor de que as obras não 

foram iniciadas. Problemas com a obtenção do financiamento junto ao 

credor hipotecário. Pedido de rescisão da avença, cumulado com 

indenização pelos danos morais sofridos. Sentença de improcedência. 

Recurso do autor. Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta 
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dos Juizados Especiais Cíveis para processamento da causa. Valor da 

causa que deve corresponder ao valor do contrato. Pedidos cumulados 

que superam o valor da alçada dos Juizados Incompetência reconhecida 

de ofício. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do mérito. 

Recurso prejudicado. (GIORGETTI, Camila. Recurso inominado n. 

1003272-66.2016.8.26.0602. J. em 21 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 05 Mar. 2018.) Salienta-se, ainda, o 

enunciado nº 39 do FONAJE, que assevera que, para assegurar a 

efetividade dos critérios pelos quais se orientam os juizados especiais, 

“em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” E, não se pode 

olvidar que, no caso em tela a pretensão econômica do Autor é o 

reconhecimento em juízo da nulidade de um contrato de R$ 59.686,50 

(cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais, e cinquenta 

centavos), mais danos morais, e restituição de valores já pagos, o que 

ultrapassa o teto econômico do juizado especial. E, neste caso, sequer dá 

para cogitar a renúncia ao excesso, porque o valor do próprio objeto cuja 

nulidade pretende-se declarar, por si só, já ultrapassa o teto dos juizados 

especiais. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

por reconhecer a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a incompatibilidade com o valor da 

causa, e, em consequência, OPINO por JULGAR EXTINTO o presente feito 

sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. À consideração da 

Excelentíssima Juíza Togada do Juizado Especial de Rio Branco, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-23.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOHANNES MIRANDA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVEL UP! INTERACTIVE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA KELLY OAB - SP226399 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Número do Processo: 

1000131-23.2017.8.11.0052 REQUERENTE: JOHANNES MIRANDA MEIRA 

REQUERIDO: LEVEL UP! INTERACTIVE LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Vislumbra-se, da análise dos autos, que o ponto primordial da presente 

contenda é verificar a legalidade do bloqueio de jogo virtual e se em razão 

do bloqueio gerou dano moral ao requerido. A empresa reclamada alega 

que as contas do reclamante foram bloqueadas temporariamente para 

averiguação de acordo com o termo de condições de uso, devido a fraude 

envolvendo moedas virtual eletrônica. Nesse sentido, entendo que para a 

apuração adequada dessas peculiaridades, e preservação dos direitos de 

ambas as partes na busca pela verdade real, seria imprescindível a 

realização de uma perícia. Todavia, em conformidade com o artigo 2º da 

Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar 

causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da 

simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual 

tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para 

análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia para 

apurar fraude. Senão vejamos: Ementa: CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. USUÁRIO QUE SUPOSTAMENTE TERIA 

BURLADO A REGRA DO JOGO RISING FORCE ONLINE (RF ONLINE) 

SENDO PUNIDO COM A SUSPENSÃO PERMANENTE DAS CONTAS 

UPRISINC, PRINGLES E PROTESE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. Relatou o 

autor na inicial, consumidor do jogo RISING FORCE ONLINE (RF ONLINE) e 

contratante de serviços de acesso a jogos on-line mantidos e fornecidos 

pela ré, via página levelupgames.com.br, que teve em 30-11-2007 o 

bloqueio das suas contas, sem qualquer comunicação prévia ou 

justificativa. Inconteste que as contas do autor foram suspensas 

permanentemente, sob o fundamento de que o usuário teria burlado a 

regra do jogo em questão, sofrendo tal punição. Ocorre que a 

comprovação ou inexistência da suposta fraude somente pode se dar via 

prova pericial. Assim, a decisão emanada do juízo "a quo", de extinção do 

feito sem resolução do mérito, por incompetência do JEC em razão da 

necessidade de perícia técnica, deve ser mantida. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002522704, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/10/2010) Consequentemente, deixa clara a 

incompetência dos juizados especiais nas situações, como o caso em 

comento, em que se faz imprescindível a perícia nas contas do 

reclamante. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Assim, visando preservar o melhor direito das partes, 

diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das 

divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, 

e para busca da verdade real, necessita essencialmente de perícia, 

complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois 

incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, OPINO por reconhecer a INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, OPINO por JULGAR 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração da Excelentíssima Juíza Togada do Juizado Especial de Rio 

Branco/MT, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-27.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000122-27.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ROSELENE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao exame do mérito. 

Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito. Por sua 

vez, a reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes juntado vários 

áudios e demais documentos. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 
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situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-07.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR JOSE DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000145-07.2017.8.11.0052. REQUERENTE: NAIR JOSE DE LIMA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ENTENÇA Numero do Processo: 1000145-07.2017.8.11.0052 

REQUERENTE: NAIR JOSE DE LIMA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Cuida-se de ação de conhecimento 

– rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que o titulo da unidade 

consumidora nº 6/2200893-2 de energia elétrica e que no dia 24/12/2016 

sofreu uma oscilação de energia em sua residência, ocasionando perda 

de um televisor, contudo, tal interrupção foi sanada após o 

restabelecimento de energia. Ocorre que a autora pugnou pelo 

ressarcimento do objeto queimado e a empresa requerida se negou em 

ressarcir sob o fundamento de que não houve queda de energia na data 

alegada pela parte autora, razão porque intentou a presente ação visando 

o ressarcimento dos alegados danos materiais e consequentes, morais. 

Citado o requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Intimados, a autora não apresentou 

impugnação à contestação. Os autos vieram conclusos. DA 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. Em 

que pese a requerida defender a necessidade de perícia técnica, verifico 

que os autos contém provas o suficiente para o seu julgamento, ou seja, 

encontra-se maduro para a prolação de sentença, não havendo 

obrigatoriedade de maiores dilações probatórias, mesmo porque a 

demanda se alastra por considerável tempo, razão porque AFASTO a 

preliminar aventada. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial, denoto que a autora não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor 

da mesma, visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não 

realizou as provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia 

à autora comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu 

do encargo fora a parte reclamada. Explico. Em que pese os argumentos 

expostos pela autora, esta não comprovou que a queima do aparelho 

eletrônico foi ocasionado pela oscilação de energia, posto que não juntou 

aos autos nenhum documento que nestes sentido, se limitando a juntar 

apenas orçamento com o valor do televisor. Assim, não vislumbro 

qualquer prova que indiquem esse acontecimento, digo isso com o olhar 

volvido à documentação anexada na exordial, onde só consta documento 

demostrando o valor do produto, padecendo em meras alegações quanto 

às reais condições dos objetos após o restabelecimento de energia na 

unidade consumidora. Assim, ausente qualquer nota ou procura de 

consertos, bem como de declarações de um profissional competente para 

certificar as falhas ante a interrupção que fora sanada 

administrativamente, padecendo a autora de provas contundentes. Vê-se, 

pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do direito 

alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova. Nesta senda, em análise 

ao conjunto probatório existente nos autos, verifico a ausência de prova 

cabal e robusta acerca dos fatos alegados pela autora, padecendo em 

teses eventuais e inseguras. Nesse sentido: “TRF-5 - Apelação Civel AC 

346550 PB 0004296-25.2003.4.05.8200 (TRF-5) Data de publicação: 

29/05/2009 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. AMEAÇA DE 

INSCRIÇÃO NO SERASA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. 

INEXISTENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O dano moral, apesar de sua 

subjetividade, não deve ser confundido com um mero aborrecimento, 

irritação, dissabor ou mágoa, pois só se caracteriza quando a dor, o 

vexame, o sofrimento ou a humilhação fuja da realidade de tal forma que 

chegue a interferir intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem 

estar. 2. A notificação de futura inscrição de nome em cadastro de 

restrição ao crédito, sem o efetivo registro, não configura ilícito capaz de 

dar ensejo à indenização por danos morais. Mero aborrecimento. 3. 

Apelação improvida. TJ-RS - Recurso Cível 71005283791 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 14/07/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHOS. QUEDA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NEXO DE 

CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005283791, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/07/2015). TJ-RS - Recurso Cível 

71003897113 RS (TJ-RS) Data de publicação: 15/05/2013 Ementa: 

CONSUMIDOR. QUEIMA DE LÂMPADAS E REATORES SUPOSTAMENTE 

PROVOCADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO 

COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. Não tendo o autor 

desincumbindo-se de comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e o 

defeito na prestação de serviço por parte da concessionária ré, ausente a 

obrigação de indenizar. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71003897113, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/05/2013)” 

(negritos nossos) Desta forma, inexistindo prova mínima quanto aos fatos 

arguidos na inicial, forçoso é a improcedência da ação. Diante do exposto, 

OPINO pelo julgamento IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 
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Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-31.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000124-31.2017.8.11.0052. REQUERENTE: VALDEMAR DE SOUZA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTOS MATO GROSSO LTDA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 

355, inc. I, do CPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de 

provas orais. Inexistindo preliminares para decidir, passo à análise do 

mérito. Alega a Reclamante na petição inicial: - que formalizou contrato de 

consórcio grupo cota nº 33033 com as empresas reclamadas, com prazo 

de duração de 72 meses, tendo efetuado o pagamento da entrada no valor 

de R$ 3.745,15 (três mil setecentos e quarenta e cinco reais e quinze 

centavos) - que devido a dificuldades financeiras deixou de adimplir as 

demais parcelas; - que solicitou a restituição das parcelas pagas ao 

reclamado, porém foi restituído apenas o valor de R$ 2.678,03 (dois mil 

seiscentos e setenta e oito reais e três centavos). O Reclamado alega em 

sua contestação: - que a Reclamante tinha ciência de que em caso de 

desistência o valor a ser restituído seria o valor pago deduzida a taxa de 

administração, seguro e fundo de reserva, além da multa pela desistência; 

Nessa senda, tendo encerrado o grupo, cabe à reclamada devolver ao 

consorciada os valores pagos, com desconto da taxa de administração e 

o seguro, conforme pactuado, no contrato juntado no id.10660810. 

Saliento que no presente caso, restou provada a devida contratação do 

seguro, conforme consta no contrato de consórcio, fato que demonstra 

que a autora tinha conhecimento do serviço contratado. Ementa: 

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, 

QUANDO HÁ A DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA 

CLÁUSULA QUE ESTABELECE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA 

PENAL. LÍCITUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. 

Narra a parte autora que celebrou um contrato de participação em grupo 

de consórcio com a empresa ré, com prazo de encerramento de 186 

meses, mas que, por razões pessoais, pagou somente até a 23ª parcela. 

Pugna pela devolução dos valores já pagos, bem como pela redução das 

multas contratuais pela desistência. 2. Sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, a fim de: determinar a restituição do valor total 

despendido pelo autor, mediante contemplação por sorteio ou, em caso de 

não haver contemplação, no encerramento do grupo; condenar a ré a 

devolver ao autor, quando da contemplação em sorteio ou no 

encerramento do grupo, o valor adimplido, com desconto da taxa de 

adesão, da taxa de administração e da cláusula penal; que seja restituído 

ao autor o fundo de reserva, após o encerramento do grupo, na 

proporção das parcelas pagas, se, ao final do grupo, for apurado saldo 

remanescente. 3. A sentença recorrida não merece reparos, uma vez que 

em consonância com o entendimento pacificado pelas Turmas Recursais 

através da edição da Súmula n. 15. 4. Tratando-se de contrato de 

consórcio celebrado após a vigência da Lei nº 11.795/2008, a devolução 

dos valores pagos deverá ser realizada após a complementação da cota 

excluída, por sorteio, sendo incabível a restituição imediata. Inteligência 

dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008 e da Súmula nº 15 das Turmas 

Recursais. 5. Sentença de improcedência que deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007365737, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

19/07/2018) Deste modo, a reclamante recebeu o valor pago, com 

exclusão da taxa de administração no percentual convencionado entre as 

partes, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. No que tange ao 

pedido de danos morais, entendo, que não restou comprovado pela 

Reclamante qualquer ofensa aos direitos de sua personalidade, tampouco 

a existência de repercussão negativa do fato perante a sociedade, não 

havendo, portanto, que se falar em dano moral indenizável. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na petição inicial. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. À consideração da Excelentíssima Juíza Togada do 

Juizado Especial para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-19.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO JOSE JANUACAELY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

8010330-19.2016.8.11.0052. REQUERENTE: AMERICO JOSE 

JANUACAELY DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Alegam os Reclamantes em sua petição inicial que vendeu uma 

Caminhonete S10 DLX 2.8, D 4X4, PLACA KAL 5018, Renavam 

835136817, desde o ano de 2010, ocasião que o veiculo foi financiado 

pelo Banco Requerido, porém até a presente data não foi transferido a 

titularidade do automóvel. Afirma que forneceu os documentos necessário 

para a transferência de titularidade do automóvel, porém a reclamada não 

procedeu com sua obrigação. Argumentam os Reclamantes que a 

Reclamada não cumpriu com o acordado, permanecendo o veículo até a 

presente data em nome da Reclamante, lhe causando prejuízos, com 

inclusão do nome como devedora perante a SEFAZ/MT, sendo devidos 

diversos impostos, o que afirma estar lhe causando danos de ordem 

moral. Alega o reclamante que não tem responsabilidade pela 

transferência, não tendo sido realizada por negligência do autor. Afirma 

que o veiculo foi financiado em 48 parcelas, porém somente foi pago 6 

parcelas, e a reclamada liberou o crédito e inseriu o gravame. Analisado o 

processo e os documentos a ele juntados, restou incontroverso que o 

houve financiamento através da reclamada e ineriu o gravame no bem, 

assim, é de responsabilidade do adquirente do veículo a transferência de 

titularidade, inexistindo justificativa para não ter realizado a transferência. 

Ressalte-se também que restou incontroverso que até a presente data o 

veículo encontra-se registrado no DETRAN/MT em nome do Reclamante, 

sem qualquer transferência, não tendo a Reclamada se desincumbido do 

ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II do 

NCPC. Corroborando: “COMPRA E VENDA DE VÉICULO TRANSFERÊNCIA 

DE PROPRIEDADE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER DANO 

MORAL CONFIGURADO Compra e venda de veículo sem a entrega da 

documentação de transferência Descumprimento contratual Condenação 

em obrigação de fazer, consistente na entrega ao autor do recibo de 
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compra e venda do veículo a ele alienado Dano moral configurado diante 

da omissão de entregar a documentação que gerou impedimento do 

exercício pleno da propriedade do veículo Sentença mantida. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 1 2 4 0 7 6 2 2 0 1 0 8 2 6 0 0 1 0  S P 

0012407-62.2010.8.26.0010, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 

17/09/2014, 11ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 18/09/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

FORMULADOS NA INICIAL e o faço para: DETERMINAR que seja 

encaminhado OFÍCIO ao DETRAN/MT, para que este proceda à 

transferência do veículo, bem como eventuais débitos e multas emitidas a 

partir do ano de 2010 para o nome da Reclamada; DETERMINAR que seja 

encaminhado OFÍCIO para a SEFAZ/MT para que proceda à transferência 

do veículo, bem como eventuais débitos e multas emitidas a partir 2010 

para o nome da Reclamada; CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito reais) aos Reclamantes a título de danos morais, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-05.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATAYNNY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000117-05.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA NATAYNNY DOS 

SANTOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Não há preliminares, passo ao 

exame do mérito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado 

por débito de R$ 1.350,60 (Mil trezentos e cinquenta reais e sessenta 

centavos), comprovado por meio de extrato do SPC/SERASA juntado no 

mov. 12400380, o qual alega desconhecer. O reclamado, em contestação, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Analisado o processo e documentos 

a ele acostados verifica-se que o reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que as inserções do nome do autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida por aquele, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, 

merece procedência o pedido de condenação do reclamado por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos. 2 – 

CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ele 

sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-35.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000115-35.2018.8.11.0052. Processo nº: 1000115-35.2018.8.11.0052; 

Reclamante: ROSICLEIA RODRIGUES DA SILVA Reclamada: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Não há preliminares, passo ao 

exame do mérito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado 

por débito de R$ 90,21 (noventa reais e vinte e um centavos), comprovado 

por meio de extrato do SPC/SERASA juntado no mov.12400375, o qual 

alega desconhecer. O reclamado, em contestação, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, conforme 
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documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que o reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que as inserções do nome do autor decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida por aquele, deve o débito discutido nos 

autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido 

de condenação do reclamado por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. 

A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos. 2 – 

CONDENAR o reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ele 

sofrido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se o reclamado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-92.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000150-92.2018.8.11.0052. REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA RECLAMADA 

CNOVA COMERCIO ELETONICO. Rejeito a preliminar arguida, na medida em 

que o reclamado participou da relação material auferindo vantagem 

indireta, motivo pelo qual se encontra como fornecedor e responsável pela 

distribuição do produto. DA REVELIA Declaro à revelia da Reclamada 

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA (art. 20 da Lei nº 9.099/95), uma 

vez que os mesmos, inobstantemente citada e intimada, deixou de 

comparecer à Sessão de Conciliação, id. 14579506, bem como deixou de 

apresentar contestação Passo ao exame do mérito. Em que pese à 

alegação das reclamadas acerca da inexistência de dano moral, 

porquanto não haveria responsabilidade de sua parte, tal fato não se 

condiz com a realidade do artigo 19, do CDC. Nesse sentido, dispõe o 

artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor como toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em 

resumo, é aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de 

produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental trazida aos 

autos, é possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, em restituir a reclamante no valor pago em produto 

entregue com defeito. Diversas foram às tentativas da reclamante em ver 

solucionado o seu problema, entretanto, como polo mais forte, a reclamada 

se negou a prestar tal auxílio ignorando as regras consumeristas e 

causando à autora profundo dissabor. Todo esse desgaste suportado 

pela reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar o descaso pelo qual a 

reclamada se utiliza para se relacionar com seus consumidores. Sendo 

assim, agiu a reclamada de má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária aos 

ideais principiológicos do CDC. No tocante ao dano moral, este surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que não lhe 

era exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O 

simples desgosto em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por 

circunstância interna ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a 

pretensa reparação. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida 

que pode acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, 

como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. 

Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação 

de Walter Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o 

comportamento incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, a 

imediata substituição do bem, além de provocar-lhe profundo desgosto 

pessoal em tentar, por diversas vezes, de forma pacífica, obter a troca do 

produto defeituoso adquirido. Quanto ao precium doloris, vislumbro 

tamanho prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste 

diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na 

hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os 

casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento 

cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim 

comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito pela 

reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

sem olvidar a condição econômica dos reclamante e do reclamado, arbitro 

a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica 

ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve atender a 

repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau 

de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se 

encontra pautado na razoabilidade uma vez que a reclamada continuou a 

manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse social da norma 

e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. Com relação ao dano material, 
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vislumbro sua ocorrência porquanto os reclamantes não tem mais 

interesse na continuidade negocial devido defeito apresentado no produto, 

motivo pelo qual é de rigor proceder à rescisão do contrato com a 

devolução do valor de R$ 1.364,04(mil trezentos e sessenta e quatro reais 

e quatro centavos) devidamente atualizado. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação e o faço, de forma solidária, para: CONDENAR as 

reclamadas a restituir o valor de R$ 1.364,04(mil trezentos e sessenta e 

quatro reais e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC 

e juros legais a partir desembolso. CONDENAR reclamadas as indenizar ao 

Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e juros legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma 

vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte adversa para manifestar concordância com o valor 

depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o competente 

alvará para levantamento do valor. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito em substituição 

legal, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondo Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000141-33.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARCELO VALENTIM FIM 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL Rejeito a preliminar haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual mostra-se 

competência o juizado especial. Outrossim, não há necessidade de 

realização de prova pericial, haja vista a documentação acostada, motivo 

pelo qual também rejeito a preliminar. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais c/c obrigação de fazer. Alega a requerente que é cliente da 

empresa requerida e possuí linha telefônica (65) 98147-8727, narra que 

requerida no mês de novembro de 2017, deixou de receber ligações e de 

realiza-las. A empresa alega que os serviços estão sendo prestados 

devidamente, afirmando que a casa do autor pode estar em “área de 

sobra”, ou que o aparelho celular do reclamante pode estar com defeito, e 

que inexistência dos danos morais e requer a improcedência dos pedidos. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova. Ao analisar os autos tenho que razão assiste a parte 

autora. Verifico que no presente caso cabia a empresa requerida 

comprovar que no mês de novembro o reclamante realizou e recebeu 

ligações, ou comprovar que o serviço estava sendo devidamente 

prestado, porém, não o fez. A empresa requerida nada apresenta para 

comprovar a licitude de seus atos. Configurada a ilegalidade das ações da 

empresa requerida há evidente falha na prestação do serviço, ensejando 

a responsabilização objetiva do fornecedor, conforme o art. 14, caput, do 

CDC. Neste sentido segue a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NO CASO 

CONCRETO. SUSPENSÃO O SERVIÇO QUE REFLETIU NA ATIVIDADE 

COMERCIAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. Evidenciada a 

falha na prestação dos serviços, que consistiu na interrupção de linha 

telefônica fixa da pessoa jurídica, pois não trouxe a ré qualquer elemento 

a afastar a tese autoral, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do 

CPC. Danos morais configurados no caso concreto, uma vez que a autora 

viu-se privada da utilização do serviço de telefonia, com consequências à 

sua atividade comercial. O terminal de telefonia fixa era o único constante 

da fachada de seu estabelecimento comercial, também constando em 

outdoor, como demonstrado. Há referência nos autos de que era o único 

meio de comunicação com o público externo, servindo, ademais, para 

vendas mediante cartão de crédito/débito. Quantum indenizatório mantido. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006768964, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 10/05/2017) Quanto aos danos morais neste caso é in 

re ipsa, e o nexo causal necessário é a falha na prestação dos serviços 

por parte da empresa reclamada, que suspendeu o serviço de 

internet/telefone do requerente. O reclamante teve que socorrer ao 

judiciário para solucionar o seu problema. No que tange ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, opino 

pela condenação aos danos morais no total de R$ 3.000,00 (três reais). 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para devolução do valores pagos a maior na forma simples, bem 

como CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os valores deverão ser 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Uma vez procedido o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte 

adversa para manifestar concordância com o valor depositado. Havendo 

concordância, expeça-se, desde já, o competente alvará para 

levantamento do valor. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-69.2017.8.11.0052
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000212-69.2017.8.11.0052 Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Quanto a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pelo reclamante em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. Passo ao exame do mérito. 

Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito. Por sua 

vez, a reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes juntando 

contrato devidamente assinado pela parte autora, juntamente com 

documentos pessoais (RG e CPF) apresentados no momento da 

contratação. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, julgo 

improcedente por não verificar presente os requisitos do art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. INDEFIRO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ Revogo a liminar de id. 11459084. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza Togada, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000214-39.2017.8.11.0052. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM 

RAZÃO DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL Rejeito a 

preliminar haja vista a inexistência de complexidade para a resolução do 

problema, motivo pelo qual mostra-se competência o juizado especial. 

Outrossim, não há necessidade de realização de prova pericial, haja vista 

a documentação acostada, motivo pelo qual também rejeito a preliminar. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos 

morais em razão descontos indevidos no seu subsídio, afirmando que não 

contratou empréstimo consignado. Por sua vez, a reclamada afirma que 

não cometeu qualquer ilícito, por ter contratado empréstimo, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual o desconto é devido. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a 

reclamada comprovou a existência de relação jurídica entre as partes 

juntando contrato devidamente assinado pela parte autora, juntamente com 

documentos pessoais (RG e CPF) apresentados no momento da 

contratação. Desta feita, não há que se falar em restituição dos valores 

debitados referente aos empréstimos, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-84.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000211-84.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LOURENCO PINTO 

NATALINO REQUERIDO: BANCO BMG Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito as preliminares de 

conexão e litispendência, posto que embora tratar-se das mesmas partes, 

o objeto do contrato são diferentes. Quanto a preliminar de decadência 

rejeito, em razão de que até a data da propositura da ação, havia 

descontos no salário do reclamante. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão descontos indevidos 

no seu subsídio, afirmando que não contratou empréstimo consignado. Por 

sua vez, a reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito, por ter 

contratado empréstimo, conforme documentos acostados aos autos, 
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razão pela qual o desconto é devido. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes juntando contrato 

devidamente assinado pela parte autora, juntamente com documentos 

pessoais (RG e CPF) apresentados no momento da contratação. Desta 

feita, não há que se falar em restituição dos valores debitados referente 

aos empréstimos, muito menos em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-24.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000215-24.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LOURENCO PINTO 

NATALINO REQUERIDO: BANCO BMG Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito as preliminares de 

conexão e litispendência, posto que embora tratar-se das mesmas partes, 

o objeto do contrato são diferentes. Quanto a preliminar de decadência 

rejeito, em razão de que até a data da propositura da ação, havia 

descontos no salário do reclamante. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão descontos indevidos 

no seu subsídio, afirmando que não contratou empréstimo consignado. Por 

sua vez, a reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito, por ter 

contratado empréstimo, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual o desconto é devido. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes juntando contrato 

devidamente assinado pela parte autora, juntamente com documentos 

pessoais (RG e CPF) apresentados no momento da contratação. Desta 

feita, não há que se falar em restituição dos valores debitados referente 

aos empréstimos, muito menos em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-09.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000216-09.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LOURENCO PINTO 

NATALINO REQUERIDO: BANCO BMG Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito as preliminares de 

conexão e litispendência, posto que embora tratar-se das mesmas partes, 

o objeto do contrato são diferentes. Quanto a preliminar de decadência 

rejeito, em razão de que até a data da propositura da ação, havia 

descontos no salário do reclamante. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão descontos indevidos 

no seu subsídio, afirmando que não contratou empréstimo consignado. Por 

sua vez, a reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito, por ter 

contratado empréstimo, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual o desconto é devido. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes juntando contrato 

devidamente assinado pela parte autora, juntamente com documentos 

pessoais (RG e CPF) apresentados no momento da contratação. Desta 

feita, não há que se falar em restituição dos valores debitados referente 

aos empréstimos, muito menos em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 
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fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-66.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZANI DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000003-66.2018.8.11.0052. REQUERENTE: OZANI DE BARROS SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

haja vista a inexistência de complexidade para a resolução do problema, 

motivo pelo qual mostra-se competência o juizado especial. Outrossim, não 

há necessidade de realização de prova pericial, haja vista a 

documentação acostada, motivo pelo qual também rejeito a preliminar. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos 

morais em razão descontos indevidos no seu subsídio, afirmando que não 

contratou empréstimo consignado. Por sua vez, a reclamada afirma que 

não cometeu qualquer ilícito, por ter contratado empréstimo, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual o desconto é devido. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a 

reclamada comprovou a existência de relação jurídica entre as partes 

juntando contrato devidamente assinado pela parte autora, juntamente com 

documentos pessoais (RG e CPF – id. 13103204) apresentados no 

momento da contratação. Desta feita, não há que se falar em restituição 

dos valores debitados referente aos empréstimos, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO 

CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra 

capaz de modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte 

autora de colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no 

art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as 

partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo 

autor, nos termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, 

trazendo aos autos comprovação de que as partes firmaram contrato de 

prestação de serviços. - Não há falar em inexistência de débito, 

impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

26/11/2015)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. OPINO pela revogação da liminar id. 11459171. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza 

Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-91.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000217-91.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LOURENCO PINTO 

NATALINO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar haja vista a 

inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo 

qual mostra-se competência o juizado especial. Outrossim, não há 

necessidade de realização de prova pericial, haja vista a documentação 

acostada, motivo pelo qual também rejeito a preliminar. Quando ao pedido 

de conexão rejeito a preliminar por se tratar de número de contrato 

divergentes. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização 

por danos morais em razão descontos indevidos no seu subsídio, 

afirmando que não contratou empréstimo consignado. Por sua vez, a 

reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito, por ter contratado 

empréstimo, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

o desconto é devido. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifica-se que a reclamada comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes juntando contrato devidamente assinado pela parte 

autora, juntamente com documentos pessoais (RG e CPF – id. 13188632) 

apresentados no momento da contratação. Desta feita, não há que se 

falar em restituição dos valores debitados referente aos empréstimos, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO 

DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - 

Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a situação dos 

autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar prova mínima 

do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, isto é, o 

adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré fez prova 

de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de sua 

obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. OPINO pela 

revogação da liminar id. 11459171. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza Togada, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 
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minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-76.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000218-76.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LOURENCO PINTO 

NATALINO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar haja vista a 

inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo 

qual mostra-se competência o juizado especial. Outrossim, não há 

necessidade de realização de prova pericial, haja vista a documentação 

acostada, motivo pelo qual também rejeito a preliminar. Quando ao pedido 

de conexão rejeito a preliminar por se tratar de número de contrato 

divergentes. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização 

por danos morais em razão descontos indevidos no seu subsídio, 

afirmando que não contratou empréstimo consignado. Por sua vez, a 

reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito, por ter contratado 

empréstimo, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

o desconto é devido. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifica-se que a reclamada comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes juntando contrato devidamente assinado pela parte 

autora, juntamente com documentos pessoais (RG e CPF – id. 13095387) 

apresentados no momento da contratação. Desta feita, não há que se 

falar em restituição dos valores debitados referente aos empréstimos, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO 

DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - 

Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a situação dos 

autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar prova mínima 

do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, isto é, o 

adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré fez prova 

de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de sua 

obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. OPINO pela 

revogação da liminar id. 11459171. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza Togada, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-18.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI BARBOSA GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000142-18.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GISELI BARBOSA GUILHERME 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório. 

DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. É inegável a relação de consumo havida entre 

as partes porquanto a empresa reclamada, no caso, vem fornecendo a 

prestação de um serviço de telefonia móvel defeituoso o qual, segundo 

informações do reclamante, lhe causou danos de ordem moral. Em que 

pese à argumentação do autor, o direito não protege o chamado dano 

moral hipotético. A rigor, para viabilizar a procedência da ação de 

ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente 

configurado é pressuposto essencial e indispensável, o que implica 

concluir que somente danos diretos e efetivos que encontram no 

ordenamento jurídico suporte de ressarcimento, não se indenizando, por 

conseguinte, dano hipotético. A deficiência da prestação do serviço que 

não traduz em danos à reclamante, por si só, não configura dano moral e 

material indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados 

direitos da personalidade, bem como por ausência de prejuízo. A rigor, não 

existe responsabilidade civil sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser 

suportado pela autora, seja na esfera moral, como pretende, seja na 

esfera material como também pretende, pois, em nenhum momento, relata 

diminuição no seu patrimônio. Permitir o ressarcimento de dano moral e 

material hipotético, nesta situação, é admitir, por outro lado, o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual não assiste ao autor a 

pretensão de direito material postulada. Nesse rumo segue firma a 

jurisprudência pátria: TJSP - Apelação APL 3714920088260562 SP 

0000371-49.2008.8.26.0562 - Data de Publicação: 09/05/2011. Ementa: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (telefonia) AÇAO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS Não disponibilização de bônus em linha telefônica móvel. Mero 

dissabor e dano hipotético Dano moral não configurado Recurso não 

provido. Processo: 7040877 PR 704087-7 (Acórdão). Relator(a): Jorge de 

Oliveira Vargas. Julgamento: 26/01/2012 Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível 

Ementa AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO NÃO 

REQUERIDA NAS RAZÕES DE APELO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO 

RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 

COM FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA QUE COMPROVA A 

FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. DANO 

HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. Por estas razões, não há como proceder ao dano 

moral hipotético. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e 

no mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 
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Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-51.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZANI DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000004-51.2018.8.11.0052. REQUERENTE: OZANI DE BARROS SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão descontos indevidos 

no seu subsídio, afirmando que não contratou empréstimo consignado. Por 

sua vez, a reclamada afirma que não cometeu qualquer ilícito, por ter 

contratado empréstimo, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual o desconto é devido. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes juntando contrato 

devidamente assinado pela parte autora, juntamente com documentos 

pessoais (RG e CPF – id. 13122455) apresentados no momento da 

contratação. Desta feita, não há que se falar em restituição dos valores 

debitados referente aos empréstimos, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. OPINO pela 

revogação da liminar. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância 

de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-03.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VITORIA GUILHERME FIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000143-03.2018.8.11.0052. REQUERENTE: BARBARA VITORIA 

GUILHERME FIM REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório. DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 

2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. É inegável a relação de consumo 

havida entre as partes porquanto a empresa reclamada, no caso, vem 

fornecendo a prestação de um serviço de telefonia móvel defeituoso o 

qual, segundo informações do reclamante, lhe causou danos de ordem 

moral. Em que pese à argumentação do autor, o direito não protege o 

chamado dano moral hipotético. A rigor, para viabilizar a procedência da 

ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano 

efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável, o que 

implica concluir que somente danos diretos e efetivos que encontram no 

ordenamento jurídico suporte de ressarcimento, não se indenizando, por 

conseguinte, dano hipotético. A deficiência da prestação do serviço que 

não traduz em danos à reclamante, por si só, não configura dano moral e 

material indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados 

direitos da personalidade, bem como por ausência de prejuízo. A rigor, não 

existe responsabilidade civil sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser 

suportado pela autora, seja na esfera moral, como pretende, seja na 

esfera material como também pretende, pois, em nenhum momento, relata 

diminuição no seu patrimônio. Permitir o ressarcimento de dano moral e 

material hipotético, nesta situação, é admitir, por outro lado, o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual não assiste ao autor a 

pretensão de direito material postulada. Nesse rumo segue firma a 

jurisprudência pátria: TJSP - Apelação APL 3714920088260562 SP 

0000371-49.2008.8.26.0562 - Data de Publicação: 09/05/2011. Ementa: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (telefonia) AÇAO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS Não disponibilização de bônus em linha telefônica móvel. Mero 

dissabor e dano hipotético Dano moral não configurado Recurso não 

provido. Processo: 7040877 PR 704087-7 (Acórdão). Relator(a): Jorge de 

Oliveira Vargas. Julgamento: 26/01/2012 Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível 

Ementa AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO NÃO 

REQUERIDA NAS RAZÕES DE APELO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO 

RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 

COM FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA QUE COMPROVA A 

FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. DANO 

HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. Por estas razões, não há como proceder ao dano 

moral hipotético. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e 

no mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000201-06.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000177-75.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000200-21.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-77.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000163-91.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 
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do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000160-39.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000045-18.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000200-55.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-57.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000016-65.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000022-72.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000091-07.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000161-24.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 
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requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000204-58.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000206-28.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000205-43.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000210-65.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000234-93.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 
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pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000235-78.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000228-86.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000232-26.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000233-11.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que devidamente citada, a Fazenda Pública não 

embargou a execução, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, 

homologando os cálculos apresentados pela parte exequente. INDEFIRO o 

pedido de intimação do credor para que apresente e deposite os títulos de 

crédito no cartório da secretaria dessa Vara, uma vez que cabe ao 

executado, e não ao Poder Judiciário, o controle dos títulos já executados. 

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Comarca de Rosário Oeste
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82419 Nr: 2034-39.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Roberto Souza Linhares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Almeida Gil - 

OAB:7154

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da ausência deste magistrado da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, em virtude de Convocação do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso – TRE/MT, pra participação de um curso 

no município de Cuiabá/MT, redesigno nova assentada para o dia 28 de 

novembro de 2018 às 17h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55872 Nr: 730-44.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosário Tur Viagens e Turismo Ltda, Valdir 

Ruelis, Adriane Fernandes Angelo Ruelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53274 Nr: 1382-95.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oeleson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se o retorno da carta precatória devidamente cumprida para 

inquirição da testemunha Marley. Após, abra-se vista dos autos às partes, 

iniciando-se pelo MP, para apresentarem suas alegações finais.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85241 Nr: 3526-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lediane Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 12, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de MARÇO de 2019, ÀS 15:00 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71818 Nr: 729-54.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Anzil da Silva, ROSA MARIA DE PINHO, Udirlea 

Oliveira dos Santos, NOEMIA ERICA DIAS PRADO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 12, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de MARÇO de 2019, ÀS 14:30 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85778 Nr: 3838-42.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ACIOLI DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 12, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de MARÇO de 2019, ÀS 16:30 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85779 Nr: 3839-27.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ACIOLI DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 12, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de MARÇO de 2019, ÀS 16:00 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68820 Nr: 2188-28.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Ramos Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A, Banco BMG S/A, 

Banco Safra S/A, Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 12, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 
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s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 19 de MARÇO de 2019, ÀS 15:30 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68822 Nr: 2189-13.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni Local S/A - Crédito e Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militina Estaquia da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

s e u ( s )  r e p r e s e n t a n t e  ( s ) ,  c o n f o r m e  e x p o s t o  n a 

exordial.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63593 Nr: 2022-30.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira das Graças Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Havendo requerimento formulado pela parte autora, expeça-se alavrá para 

levantamento dos valores creditados, devendo a Secretaria da Vara 

observar se o i. advogado possui poderes expressos na procuração para 

receber valores.

Liquidado o alvará, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Initme-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70036 Nr: 2731-31.2016.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Maria Gomes da Silva, Paulo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Izabel de Almeida Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte autora para providenciar o regular andamento 

processual, inclusive no que cerne ao comparecimento da inventariante 

nomeada para subscrever o respectivo termo, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Atente-se a parte autora quanto ao dever de manter o endereço 

atualizado nos autos, nos moldes do art. 77, V do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-22.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARGARIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

8010349-22.2015.8.11.0032. REQUERENTE: Marilza Margarida de Arruda 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos Intime-se as partes quanto ao retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal, nada sendo requerido, ao arquivo com 

estilo Cumpra-se, expedindo o necessário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-22.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARGARIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

8010349-22.2015.8.11.0032. REQUERENTE: Marilza Margarida de Arruda 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos Intime-se as partes quanto ao retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal, nada sendo requerido, ao arquivo com 

estilo Cumpra-se, expedindo o necessário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-95.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICIA GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000012-25.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA DO AMARAL MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000012-25.2017.8.11.0032. AUTOR(A): Aretusa do Amaral Moura RÉU: 

BANCO DO BRASIL Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR c/c 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ARETUSA DO AMARAL 

MOURA, em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos. Em petição de ID nº 10557101, a parte requerida informa a 

impossibilidade de cumprimento da decisão que determinou o desbloqueio 

do valor de R$ 1.520,45 (hum mil quinhentos e vinte reais e quarenta e 

cinco centavos) retido na conta salário da requerente, ficando ainda 

impedindo de realizar novo bloqueio na conta-salário oriundo dos 

proventos da autora. Pois bem, a justificativa do Banco requerido é ridícula 

e sem substrato algum que lhe dê suporte, não sendo crível que um Banco 

do porte do Banco do Brasil não tenha mecanismos capazes de efetuar o 

desbloqueio do valor, já determinado judicialmente. Por outro lado, a 

alegação de que o reclamante realizou compromisso extrajudicial e estava 

ciente disso é justamente matéria de mérito, que não cabe discutir no 

momento, e que demonstra única e exclusivamente a recalcitrância em 

cumprir a ordem judicial. Portanto, DEFIRO o pedido de Id. 

N°10083467/10083565, bem como REITERO a decisão liminar inicial, e 

determino seu imediato cumprimento pela requerida, majorando, a partir da 

ciência desta decisão, a multa diária anteriormente fixada, para o patamar 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia. Ainda, sem prejuízo, em caso de 

descumprimento, incorrerá a parte requerida em ato atentatório à 

dignidade da justiça, com envio de cópia dos autos á Delegacia de Polícia 

para apurara eventual crime de desobediência por parte do(a) gerente que 

descumpriu a decisão. Haja vista, a parte autora não ter sido intimada para 

a Audiência de Conciliação desde já REDESIGNO uma nova data. Intime 

pessoalmente a parte autora. Cite-se/intime-se para comparecer à 

audiência de conciliação conforme pauta da conciliadora, fazendo-se as 

advertências contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. Proceda-se, com celeridade às 

intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000012-25.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA DO AMARAL MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64907 Nr: 444-37.2013.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MOURA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LAERTON JOSÉ FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elydio Honório Santos - 

OAB:2.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a quantidade de vias anexadas não confere com a 

quantidade de vias pagas em recolhimento de guia de autenticação com 

selo, assim INTIMO o advogado do polo ativo para recolher a quantidade 

c o r r e t a  e m  g u i a  p r ó p r i a  d e  f o r m a l  d e  p a r t i l h a 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/formalDePartilha), 

no prazo de 5 dias, com o objetivo de expedição do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87495 Nr: 1413-76.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA 

CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Felicio Giocomini Rocco 

- OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do seu causídico, para que, no prazo 

legal, apresente impugnação à contestação proferida nos autos, ref: 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87961 Nr: 1605-09.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE CARVALHO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do seu causídico, para que no prazo 

legal apresente impugnação à contestação proferida nos autos, ref: 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88532 Nr: 1853-72.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que indique o depositário, bem como 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT 

> emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 77100 Nr: 1148-45.2016.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907- b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurival Dias Pedroso - 

OAB:13254/MT

 Vistos etc.

O autor Evaristo Pinho move a presente ação possessória em face de 

Cristiane Maria da Silva, David de tal e Josiane de Tal.

Analisando ao feito, infere-se que somente a Sra. Cristiane Maria da Silva 

fora citada até a presente data.

Desta feita, INTIME-SE o autor por DJE para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, em termos de prosseguimento do feito em face 

dos demais requeridos, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-32.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000751-32.2017.8.11.0053. REQUERENTE: JESUINO 

RODRIGUES DE AMORIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 14 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-87.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000370-87.2018.8.11.0053. REQUERENTE: TEREZA DO 

NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71167 Nr: 1729-05.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVALINO MARCELINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 

9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91581 Nr: 3385-26.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81635 Nr: 3236-64.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE BUENO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51035 Nr: 907-55.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO SANTANA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) PARTES, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS. 174, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 55699 Nr: 739-82.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12208-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81164 Nr: 2980-24.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER GONZAGA BATISTA 00418996105, 

WAGNER GONZAGA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22554 Nr: 175-45.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PINHEIRO - DE CUJUS, IZABEL ANIZETE 

TEODORA PINHEIRO - DE CUJUS, APARECIDO TEODORO PINHEIRO, 

FERNANDO TEODORO PINHEIRO, JOCASSIA TEODORA PINHEIRO, FÁBIO 

TEODORO PINHEIRO, ADIONE TEODORO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 175-45.2010.811.0039

CÓDIGO 22554

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por VALDOMIRO 

PINHEIRO – de cujus em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

 Cálculo atualizado, conforme apresentado pelo Contador Judicial às fls. 

271.

Manifestação favorável ao cálculo apresentado, pela parte requerente (fl. 

280).

Inércia da Autarquia quanto ao cálculo de fl. 271.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o Contador Judicial apresentou o cálculo 

às fls. 271. Nota-se, que a Autarquia, quedou inerte com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 12.849,57 (doze mil, oitocentos e quarenta e 

nove reais e, cinquenta e sete centavos) referente às verbas pretéritas, 

R$ 1.238,82 (um mil, duzentos e trinta e oito reais e, oitenta e dois 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pelo Contador Judicial deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

12.849,57 (doze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e, cinquenta e 

sete centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 1.238,82 (um mil, 

duzentos e trinta e oito reais e, oitenta e dois centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15640 Nr: 1359-41.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - OAB:24919, 

DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ESTAFAN DE 

ALMEIDA - OAB:PRO- FEDERAL

 AUTOS Nº 1359-41.2007.811.0039.

CÓDIGO 15640.

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22120 Nr: 10090-55.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARUZAM ALVES MACEDO - 

OAB:MG41.134

 AUTOS Nº 10090-50.2009.811.0039

CÓDIGO 22120

Vistos.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado de LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS (f. 1514/1514-v), tem o 

causídico a obrigação legal de representar os interesses daquele em 

Juízo, sob pena de incidir em infração administrativa, acaso não cumpra o 

seu dever e nem justifique as razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade aos advogados do réu para 

oferecerem as contrarrazões do recurso de apelação (f. 1514) ou 

requerer o que entenderem de direito, sob pena de ser oficiado à sua 

instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelos advogados, desde já 

determino a expedição da aludida comunicação à OAB, visando à 

apuração da eventual infração disciplinar descrita no art. 34, inciso XI, da 

Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

Escoado o prazo para apresentação das contrarrazões, determino a 

intimação de LEANDRO JOSÉ para indicação de novo advogado para 

apresentá-lo ou declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar as 
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contrarrazões recursais.

Com a apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação, com as 

nossas homenagens, sendo desnecessária nova conclusão dos autos a 

esta Magistrada.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90069 Nr: 2690-72.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCASSIA CAETANO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90069 Nr: 2690-72.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCASSIA CAETANO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88795 Nr: 1975-30.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE PAULA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 AUTOS/CÓDIGO 88795

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se a existência de audiência designada 

para a data de 22.11.2018. Ademais, por meio do ofício (anexo) nº 

387/2018, foi informada a impossibilidade de comparecimento do membro 

do Ministério Público à audiência designada para esta data.

Considerando a complexidade do feito e a imprescindível necessidade da 

oitiva do i.Parquet, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nos 

autos para o dia 16 de janeiro de 2019, às 17h30min.

Intime-se as partes quanto às redesignação da presente solenidade.

Consigno, que havendo comparecimento das partes e seus procuradores 

(caso não intimados), estes deverão dirigir-se à Secretaria da Vara Única 

e sairão intimados da presente redesignação.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91226 Nr: 3246-74.2018.811.0039

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIMAR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEMAR MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 

OAB:24554/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56207 Nr: 1121-75.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO PIRES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Vistos.Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de VANILDO PIRES 

DO NASCIMENTO, condenado definitivamente à pena total de 19 

(dezenove) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 

121, § 2º, incisos III e IV (FATO 01); art. 121, § 2º, incisos IV, c/c art. 14, 

inciso II (FATO 02), na forma do art. 29 e 69, todos do Código Penal, no 

qual cumpre atualmente em regime fechado.O cálculo de pena foi 

apresentado em 01º/10/2018 (f. 354).Instada a manifestar, a Defesa 

impugnou o cálculo apresentado, requerendo a alteração da data base 

para a progressão de regime, a fim de constar a data da prisão realizada 

em 09/02/2013 (f. 357/360).O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela 

homologação do cálculo de pena apresentado (ref. 361/365), sob a 

justificativa de que o período em que o recuperando permaneceu preso 

cautelarmente deverá ser detraído da pena, não servindo, entretanto, 

como marco inicial para obtenção de benefícios atinentes à fase de 

execução da condenação.Vieram-me os autos conclusosHOMOLOGO-O 

para seus devidos fins.INTIME-SE o reeducando acerca da presente 

decisão, encaminhando a fotocópia do referido cálculo, o qual vale como 

atestado de pena a cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução 

nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 

7.210/1984.Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me 

conclusos em data próxima àquela prevista para a progressão de regime 

de cumprimento de pena.Ciência ao Ministério Público, à Defesa e à 

Direção da Cadeia Pública local.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88665 Nr: 1913-87.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOURA GARCIA, LUCAS 

CRISTÓVÃO GARCIA, NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA, RAFAEL DE 

OLIVEIRA FERNANDES, LARISSA BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 

18566, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, WAGNER 

RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº 1913-87.2018.811.0039CÓDIGO 88665Vistos.Trata-se de 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulado pela 

Defesalçar, que o homicídio se trata de infração penal cujas repercussões 

são extremamente graves, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, 

sérios abalos à ordem pública local, sendo que a permanência do acusado 

em liberdade no seio da comunidade provocará um forte sentimento de 

impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que se 

encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que 

fora cometida, se em liberdade permanecer.Por fim, quanto aos alegados 
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bons predicados pessoais do agente, vale mais uma vez reforçar que, 

conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, estes, por si 

só, não ensejam a concessão da almejada liberdade se os motivos que 

levaram ao decreto da custódia cautelar mostram-se presentes e 

suficientes a respaldá-la.Nesse sentido, trago precedente do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: a.Assim, com base no exposto e em 

consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda 

permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, 

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado RONALDO MOURA 

GARCIA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de 

Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação 

da lei pena.No mais, tendo em vista a redesignação da audiência de 

instrução (ref. 104), proceda-se a Secretaria com a devida intimação das 

testemunhas de acusação e defesa, bem como dos denunciados.Ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56365 Nr: 1235-14.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. SANTOS SALES - ME, IVAN KLEBER 

SANTOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:18.220

 Autos nº. 1235-14.2014.811.0039.

Código nº. 56365.

Vistos.

DETERMINO a baixa definitiva, arquivando-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66731 Nr: 2480-26.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHARRY NORIVAL BAPTISTA CASUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 2480-26.2015.811.0039

CÓDIGO 66731

Vistos.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em desfavor de JHARRY 

NORIVAL CASUPA, condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em 

regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A 

c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Ante a concordância das partes (ref. 121 e 125), HOMOLOGO o cálculo 

de pena de ref. 116.

INTIME-SE o reeducando acerca da presente decisão, encaminhando a 

fotocópia do referido cálculo, o qual vale como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

próxima àquela prevista para a progressão de regime de cumprimento de 

pena.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8262 Nr: 25-74.2004.811.0039

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. I. COMÉRCIO DE GÁS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, LUIZ CARLOS BARBOSA RÓS, ROSÂNGELA 

RODRIGUES MORAIS RÓS, VALTEIR ALVES DE SOUZA, JUSSARA 

BARBOSA RÓS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A, LOUISER RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 AUTOS Nº 25-74.2004.811.0039

CÓDIGO 8262

Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, defiro a concessão de prazo dilatório de 

15 (quinze) dias, para se manifestar a respeito do mencionado laudo de 

avaliação.

Após o transcurso do prazo, intime-se para apresentar o respectivo laudo 

avaliativo.

Às providências.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55699 Nr: 739-82.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12208-A

 AUTOS Nº 739-82.2014.811.0039

CÓDIGO 55699

Vistos.

Considerando o petitório do patrono do exequente de fls. 387/388, 

vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos conforme às fls. 385/386.

Ante o exposto, determino que o Sr. Gestor Judiciário proceda com a 

transferência do montante na conta informada pela parte exequente 

conforme fl. 387.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie o 

Senhor Gestor junto a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, solicitando a vinculação.

Após, junte-se aos autos o alvará de liberação e voltem-me conclusos 

para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20562 Nr: 753-42.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WILLIAN MORI 

RODRIGUES MOTTA - OAB:SP 273.475, DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390.872, ELAINE CRISTINA VILELA BORGES MELO - 
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OAB:201921/SP, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, PAULO 

GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2009/270.

CÓDIGO 20562.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte exequente em fl. retro, intime-se a 

parte executada para juntar no presente feito os comprovantes de 

depósitos solicitados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7828 Nr: 537-91.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, B. B. FINANCEIRA S/A - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:MT-7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, SISANE VANZELLA - OAB:5971, WALLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ações que as partes colacionaram nos autos os acordos 

entabulados, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo dos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do 

débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19982 Nr: 144-59.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO JOSÉ BARBOSA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR GOMES DOS SANTOS, EGNALDO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B

 Autos nº. 144-59.2009.811.0039.

Código nº. 19982.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte exequente para que se manifeste quanto 

a atualização do débito conforme folha nº 489, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68287 Nr: 602-32.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICIELI PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o fato típico narrado amolda-se, em tese, à infração 

penal capitulada nos artigos 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, e 

considerando se tratar de infração de menor potencial ofensivo, bem 

como o fato de que a vítima e a autora do fato manifestaram 

expressamente o desejo de não prosseguir com o feito, tal circunstância 

implica, portanto, no reconhecimento da falta de justa causa para a ação 

penal, conforme redação do Enunciado 99 do FONAJE: “Nas infrações 

penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou 

de composição civil, deixa de existir justa causa para a ação penal”.

 Desta feita, HOMOLOGO o pedido de extinção do feito, em consequência 

determino o arquivamento do mesmo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115002 Nr: 5042-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDRECL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 
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– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 019/2018/DF - Tornar público o resultado dos candidatos 

habilitados por meio da análise dos documentos apresentados no período 

de 23/10/2018 a 07/11/2018, em conformidade com o Edital nº 

018/2018/DF, disponibilizado dia 19/10/2018, no DJE Ed. Nº 10362 e 

Provimento nº 06/2014/CM, de 07/03/2014.

* O Edital n° 019/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 43/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca Tapurah, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 02/2015/PRES , 

subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça.

 CONSIDERANDO que a servidora Jucileine Kreutz de Lima, matrícula 

21487, Analista Judiciário PTJ, designada Gestor Judiciário, estará 

afastada de suas funções por motivo de gozo de férias, no período de 07 

de janeiro a 05 de fevereiro de 2019;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidor(a) Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz, matrícula n. 

23523, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, no período de 07 de janeiro 

a 05 de fevereiro de 2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Tapurah, 21 de novembro de 2018

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 44737 Nr: 2700-79.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKORECK & VARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo solicitado pelo 

exequente, assim, impulsiono os autos para intimar a credora, por meio de 

seu procurador, para que no prazo de 30 dias dê prosseguimento ao feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41629 Nr: 491-40.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO BARROSO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

correspondência pelo motivo "mudou-se" e requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40815 Nr: 1302-34.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiciano Leandro Monteiro dos Santos 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:MT/12.418

 Autos n. 1302-34.2012 (Id. 40815).

Ação Penal Pública Incondicionada.

Réu: Cleiciano Leandro Monteiro dos Santos Gonçalves.

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 267, intime-se a advogada constituída pelo 

acusado, Dra. Marcia de Campos Luna, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação dos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal, sob pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 

100 (cem) salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de 

Processo Penal. No mesmo prazo a advogada poderá apresentar a peça 

faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de sua defensora, determino a 

intimação do réu para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que será defendida pela Defensoria Pública.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Tapurah/MT, 13 de novembro de 2018.

Hugo José Freitas da Silva

 Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65532 Nr: 2131-25.2006.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adriano Pereira Gomes, Ronaldo 

César de Oliveira, Evandro Moisés Demschinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 (...) Posto isso, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, bem como 

REJEITO as preliminares arguidas pela defesa em sede de resposta a 

a c u s a ç ã o ,  b e m  c o m o  m a n t e n h o  a  a u d i ê n c i a 

designada.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a 

presente como mandado/ofício/carta precatória.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 14 de novembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza 

de Direito em substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52387 Nr: 764-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Sergio da Silveira, Loinir Baú, 

Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Considerando que decorreu o prazo sem a devolução dos autos em 

secretaria, impulsiono-os novamente promover a intimação do douto 

procurador Dr. RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, OAB 19724/O, para 
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no prazo de 3 dias proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 431 da CNGC, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa as penas e art. 234, §2°, com a consequente 

formalização do procedimento de busca e apreensão de autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23697 Nr: 1543-13.2009.811.0108

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Birck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente para que no prazo de 

15 dias informe se houve pagamento da requisição de pequeno valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 53416 Nr: 1287-26.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDEILSON SALES LOPES, JHEMISON 

CARNEIRO SILVA, RAFAEL ZAMARIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO 

- OAB:9869/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 21011/O, JOSE 

AECIO PIRES SALOMÉ - OAB:OAB/TO 3111

 (...) Designo julgamento para o dia _05__ de fevereiro de 2019, às 

08h00min.Formalize expediente a ser entregue aos jurados nos exatos 

termos do artigo 472, paragrafo único, do Código de Processo Penal. 

DEFIRO pedido da Defensoria Pública constante no item “c”, da petição de 

fl. 524.Quanto ao pedido da Defensoria Pública constante no item “c”, da 

petição de fl. 507 e no item “e”, da petição de fl. 524, entendo que deve 

ser feito em plenário, demonstradas concretamente as hipóteses legais. 

Intime-se o Ministério Público, a Defensoria Pública e os réus, 

requisitando-os, se necessário, bem como as testemunhas arroladas 

pelas partes na fase do art. 422, do CPP, residentes nesta 

Comarca.Quanto as residentes fora desta Comarca faculto às partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).A Gestora Judicial providenciará o 

preparo do presente processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, 

d e v e n d o  o b s e r v a r  c u m p r i r  t o d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Cumpra-se.Tapurah/MT, 13 de novembro de 2018.Hugo José Freitas 

da Silva Juiz de Direito Cooperador

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39757 Nr: 830-39.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES FRANCISCO LANZARINI, PAULO 

CEZAR ZANTEDESCHI GOULART, PASCOAL ALBERTON, EDIVALDO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº: 830-39.2011.811.0085 (Código 39757)

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado Edivaldo Gomes não 

encontra-se devidamente representado, sendo assim, DETERMINO a 

intimação do douto causídico do acusado Max Alei Goulart (fls. 152/154) 

para que regularize a representação processual, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tendo em vista que não consta nos autos a respectiva procuração.

Após, levando-se em consideração que a acusação apresentou 

MEMORIAIS ESCRITOS às fls. 191/195, INTIME-SE, derradeiramente, o 

acusado Edivaldo Gomes, por seu advogado constituído, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar alegações finais em forma de memoriais, 

eis que o mesmo não encontra-se elencado às fls. 196/197.

Com o transcurso in albis do prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência, ante a Meta 2 do 

CNJ.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 13 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37202 Nr: 1264-96.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Certifico e dou fé que intimo a defesa para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, o que de direito, conforme petição de fls. 357/358.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58765 Nr: 794-21.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 5423/B

 Certifico e dou que impulsiono os autos à defesa para intimação acerca 

da audiência de oitiva das testemunhas Heber e Roberto a realizar-se dia 

31/01/2019, ás 16h15min, nos autos da carta precatória código 91205, nº 

2265-68.2018.811.0096 na Vara Única da Comarca de Itaúba-MT.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52570 Nr: 1214-31.2013.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LOPES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B V FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

revogando, consequentemente, a liminar deferida às fls. 16/16-v.Eventuais 

custas e despesas processuais pela parte autora.P.R.I.C.Transitada em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações de praxe e arquivem-se 

estes autos.Terra Nova do Norte, 13 de novembro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 401-09.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVERCINA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, devidamente intimada por carga dos autos, fls. 02, 

no dia 05/07/2018, a parte requerida apresentou TEMPESTIVAMENTE, 

impugnação à excecução. Impulsiono os autos para intimação do autor 

para vista das fls. 107/112, para querendo manfiestar-se no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55980 Nr: 730-45.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que devidamente intimado via DJE nº 9899, publicado 

no dia 18-11-2016, a parte autora manifestou-se nos autos no dia 

15-12-2016 requerendo a dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, 

contudo, decorreu aproximadamente dois anos desde o protocolo do 

pedido, motivo pelo qual impulsiono os autos para intimação do autor, para 

querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56444 Nr: 957-35.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FRAMENTO NARZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANERJ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 957-35.2015.811.0085 (Código 56444)

Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Considerando que a citação se deu em pessoa diversa daquela que figura 

no polo passivo da lide, determino o desentranhamento da contestação 

apresentada às fls. 48/59.

Outrossim, CITE-SE o requerido no endereço indicado pela autora à f. 62.

Havendo citação e apresentada a contestação, intime-se a autora para, 

querendo, impugnar a contestação.

Caso a diligência reste infrutífera, deverá a requerente apresentar o 

endereço atualizado da demandada, no prazo de 15 (quinze) dias e, na 

sequência, ser realizada nova tentativa de citação.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 08 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56230 Nr: 833-52.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRA MARIA KRONBAUER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A

 Processo nº: 833-52.2015.811.0085 (Código 56230)

Vistos.

Considerando a certidão de fls. 34, determino a intimação do causídico 

José Francisco Pascoalão para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

que repassou o valor recebido a título de acordo judicial (f.22 e 26) à 

requerente.

Decorrido o prazo e, caso não haja nenhuma manifestação do patrono, 

desde já, DETERMINO que seja enviada cópia dos autos ao Ministério 

Público e a OAB/MT, para providências necessárias.

Intime-se.

Às providências.

 Terra Nova do Norte, 08 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57981 Nr: 366-39.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS PEREIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Isto posto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso direito 

suscitado pela parte requerente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por Denis Pereira Goulart, declarando EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade em razão do 

deferimento da gratuidade da justiça.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54812 Nr: 69-66.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº 3056

 Ante o exposto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso 

direito suscitado pela parte requerente, revogo a tutela antecipada 

concedida à f. 45/46 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade em razão 

do deferimento da gratuidade da justiça.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60082 Nr: 1413-48.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO JOSÉ ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:OAB/DF 24.233, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Albino 

José Zeferino contra Banco Bradesco Financiamentos S/A 

para:a)Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato nº 
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753389479;b) Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, no valor 

mensal de R$ 163,48 (cento e sessenta e três reais e quarenta e oito 

centavos), pelo período que perdurou os descontos. Esse montante 

contará juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada débito em 

conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de 

sentença;c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título 

de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido 

pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo 

pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a 

contar da data do evento danoso (07/08/2013);d)Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 1450-95.2004.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON ORENBUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347/MT

 Processo nº: 2004/34 (Código 29279)

Requerente: Edvaldo Della Vedova de Araújo

 Requerido: Newton Orenbuch

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 74, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo provisório.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

 Terra Nova do Norte, 06 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63363 Nr: 250-62.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DE OLIVEIRA VIEIRA, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738/MT, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, PATRÍCIA LEDA VICARI - OAB:OAB/MT 13.796, 

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3.209/TO

 Impulsiono os autos à defesa do indiciado Pablo de Oliveira Vieira 

conforme petição de fls. 207 para manifestar no prazo de 10 (dez) dias o 

que de direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36999 Nr: 1019-85.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU ORACZ DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736-O

 Impulsiono os autos ao requerido para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 161.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 13693 Nr: 56-87.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOCI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao EXEQUENTE para, no prazo 

legal, manifestar o que de direito acerca de EXCEÇÃO DE PRÉ 

EXECUTIVIDADE de fls. 85/89 apresentada pelo executado .

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 180-45.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO, GABRIEL DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem apresentação do laudo 

médico da perícia ou qualquer outra manifestação da perícia.

 Impulsiono os autos ao autor para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias o que de direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60124 Nr: 1431-69.2016.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 163.177

 Certifico e dou que impulsiono os autos ao autor AUTORA acerca da 

CONTESTAÇÃO e documentos de fls. 85-91, para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO e manifestar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53124 Nr: 309-89.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO OMAR SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:OAB/MT Nº7184-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 
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OAB:17.241/MT, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17.860/MT, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 13.704, SUEMA CELI SANTOS 

TEIXEIRA MATOS - OAB:OAB/PR 47363, TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT Nº 17601

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. Custas pela parte autora, se 

houver.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 09 

de novembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50128 Nr: 19-45.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380- OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 19-45.2012.811.0085 (Código 50128)

Vistos.

Inviável a análise dos pedidos de pesquisa de bens e valores do 

executado, via sistemas RENAJUD e BACENJUD, eis que ainda não houve 

citação válida do executado.

Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar nos autos o endereço da parte executada.

Apresentado o endereço, promova-se a imediata citação do devedor.

Quedando-se inerte o exequente, DETERMINO a sua intimação pessoal 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o interesse no 

prosseguimento da ação.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 08 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51992 Nr: 679-05.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA BARDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 679-05.2013.811.0085 (Código 51992)

Requerente: Maria Elena Barden

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

A requerente compareceu aos autos às fls. 168/169 pugnando pela 

implantação do benefício perseguido o que, segundo aquela, contraria a 

decisão proferida nestes autos.

Pois bem. Como se sabe, a edição da MP 767/2017 (convertida na Lei nº 

13.457/2017), que alterou a Lei 8.213/91, promoveu relevantes mudanças 

na aposentadoria por invalidez e no auxílio doença, sendo que uma das 

mais importantes alterações consiste na previsão legal da denominada 

“alta programada” para o beneficiário de auxílio-doença. Por força da “alta 

programada”, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91, quando 

deferido administrativa ou judicialmente sem previsão de prazo, o 

auxílio-doença é cessado após 120 (cento e vinte) dias de sua concessão 

ou reativação, “exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante 

o INSS, na forma do regulamento”.

Confira-se:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...) § 8o Sempre que possível, o 

ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017). § 9o Na ausência de fixação do 

prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo 

de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do 

auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante 

o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017).”

Nada obstante a controvérsia jurisprudencial que havia acerca do 

cabimento do procedimento, fato é que, no atual cenário normativo, 

havendo expressa previsão em lei da “alta programada”, afigura-se 

inarredável a sua aplicação, notadamente porque não se vislumbra, na 

norma, inconstitucionalidade formal ou material.

 No caso em tela, o benefício foi concedido judicialmente, sem previsão de 

prazo, motivo pelo qual, considerando a não comprovação de que a 

segurada tenha pleiteado a sua prorrogação junto ao INSS, não se afigura 

ilegalidade no ato da autarquia impondo a cessação do pagamento do 

benefício, uma vez amparado por expressa previsão em lei (60, § 9º, da 

Lei nº 8.213/91).

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 168/169.

DETERMINO à Serventia do juízo para que cumpra-se, com urgência, a 

decisão de fl. 166.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39417 Nr: 525-55.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 525-55.2011.811.0085 (Código 39417)

Requerente: Josefa Maria de Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Em atenção à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC e ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, deixo de intimar a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, tendo em vista que a 

mesma já fora apresentada à fl. 118-v.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

No mais, em que pese o pleito da parte requerida concernente a 

revogação da tutela antecipada, em face da sentença de improcedência, 

tal análise demonstra prejudicada por este juízo, tendo em vista que a 

sentença concessiva da tutela de urgência fora anulada, conforme 

decisão de fls. 78/79.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 21 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 913-45.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO PEDRO RAMOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para que manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o que de direito acerca da intimação 

negativa de fls. 32/33

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61511 Nr: 736-81.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que impulsiono os autos ao AUTOR acerca da 

CONTESTAÇÃO de fl. 27/34 para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias eno prazo de 10 (dez) dias e acerca do relatório 

socioeconômico de fls. 24/26.

O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60356 Nr: 112-32.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, KDSP, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISEU PLACIDO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. ELISEU PLÁCIDO, brasileiro, convivente, servente de 

pedreiro, residente e domiciliado na Estrada dos Cambarás, ao lado da 

Chácara do Val Vereador, Sétima Agrovila, nesta cidade de Terra Nova do 

Norte/MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Sentença: Vistos.O representante do Ministério Público Estadual, em 

substituição processual de Katiane da Silva Placido, representada por 

Rosinéia Pereira da Silva, ajuizou a presente ação de execução de 

alimentos em face de Eliseu Placido.Conforme manifestação de fls. 

140/143, a parte autora informou o pagamento da dívida alimentar, 

momento em que pugnou pela extinção da ação nos termos do art. 924, 

Inciso II, do NCPC.É o relatório. Decido.O art. 924, inciso II, do NCPC diz: 

“Extingue-se a execução quando: (...); II - a obrigação for satisfeita; 

(...)”.Posto isto, considerando o pagamento da dívida alimentar, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Eventuais custas pelo executado.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvana Lazaroto, digitei.

Terra Nova do Norte, 21 de novembro de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38252 Nr: 813-37.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL LISBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL LISBINSKI, Cpf: 20609205153, 

Rg: 1.089.303, Filiação: Flávio Lisbinski e Catarina Cecilia Lisbinski, data de 

nascimento: 15/05/1950, brasileiro(a), natural de Chapecó-SC, casado(a), 

agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇAVistos.Trata-se de Execução de Sentença proposta 

por GABRIEL LISBINSKI contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.A execução foi recebida à fl. 103.Instada a manifestar-se, a parte 

executada concordou com o cálculo apresentado pelo autor, sendo este 

homologado à fl. 104.Às fls. 105/106, foram expedidas as respectivas 

RPVs/Precatório.Aportaram às fls. 108/109, ofícios provenientes da 

COREJ informando o pagamento das RPVs/Precatório.Às fls. 110/111, 

foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu advogado.É o 

relato do necessário.Decido.Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil:Art. 924.Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte do executado, conforme fls. 108/109, a extinção do feito é medida 

que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas. 

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, expedindo-se edital de 

intimação.Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvana Lazaroto, digitei.

Terra Nova do Norte, 21 de novembro de 2018

Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000230-54.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JADIEL TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que passo a juntar aos autos cópia da certidão assinada 

pelas partes.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000234-91.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BERGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 15h00min., 

tendo em vista a ausência justificada da conciladora. Certifico igualmente 

que passo a intimar as partes, para que no prazo legal informem nos autos 

caso não haja interesse na audiência de conciliação. TERRA NOVA DO 

NORTE, 22 de novembro de 2018. Aline Schorro Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: (66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000235-76.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ROTTOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de redesignara a 

Audiência de Conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 15h30min. 

tendo em vista a ausência justificada da conciliadora, intimando as partes 

através do presente expediente, bem como para que informem, no prazo 

legal eventual desinteresse na realização da audiência de conciliação. 

TERRA NOVA DO NORTE, 22 de novembro de 2018. Aline Schorro - 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000236-61.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DOCILIRIA DE CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de redesignara a 

Audiência de Conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 16h00min. 

tendo em vista a ausência justificada da conciliadora, intimando as partes 

através do presente expediente, bem como para que informem, no prazo 

legal eventual desinteresse na realização da audiência de conciliação. 

TERRA NOVA DO NORTE, 22 de novembro de 2018. Aline Schorro - 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000239-16.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GABIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de redesignara a 

Audiência de Conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 16h30min. 

tendo em vista a ausência justificada da conciliadora, intimando as partes 

através do presente expediente, bem como para que informem, no prazo 

legal eventual desinteresse na realização da audiência de conciliação. 

TERRA NOVA DO NORTE, 22 de novembro de 2018. Aline Schorro - 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000237-46.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PRUZAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de redesignara a 

Audiência de Conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 17h00min. 

tendo em vista a ausência justificada da conciliadora, intimando as partes 

através do presente expediente, bem como para que informem, no prazo 

legal eventual desinteresse na realização da audiência de conciliação. 

TERRA NOVA DO NORTE, 22 de novembro de 2018. Aline Schorro - 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, 

CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - TELEFONE: 

(66) 35341936

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000237-46.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PRUZAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Certifico e dou fé que, 

nesta data, a parte Promovente, acompanhada do seu advogado, 

compareceram nesta secretaria para a audiência de conciliação, ocasião 

em que foram informados acerca da sua redesignação, ante a ausência 

justificada da conciliadora (atestado médico) e pelo advogado da mesma 

foi requerida a decretação da revelia da Promovida tendo em vista o seu 

não comparecimento no horário agendado para a audiência, bem como a 

juntada aos autos do instrumento de substabelecimento. TERRA NOVA DO 

NORTE, 22 de novembro de 2018. Ercilio Giacomel - Matr. 20.784 Tereza 

Pruzak - CPF 603.443.859-49 Advogado da Promovente: Vinicius de Paulo 

Rodrigues Frias - OAB/MT 24.901 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
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CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 12 DE 

ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 - 

TELEFONE: (66) 35341936

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123839 Nr: 1752-82.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ZANCHET, GISELE MARIA RAURO 

ZANCHET, BOLIVAR ROQUE ZANCHET, ADELINO ZANCHET FILHO, 

MARCIA APARECIDA DE LIMA ZANCHET, BERNARDET TEREZINHA 

ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO MACENA SILVA, JOÃO ANTONIO 

DOS SANTOS, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICAMOS, por fim, que foram percorridos aproximadamente 210 

quilômetros para o integral cumprimento do mandado, em razão do 

deslocamento até a área e todo o percurso nas divisas e nas 

proximidades, com o intuito de identificar pormenorizadamente a situação 

da área objeto da demanda, bem assim na tentativa de localizar os 

requer idos,  tendo resu l tado nas  segu in tes  d i l igênc ias 

complementares:Oficial Vilma Pinheiro Machado Lopes: 01 diligência rural 

no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), cujo numerário 

deverá ser pago mediante guia própria a ser expedida no portal eletrônico 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT.Oficial Kleyton 

Wellington dos Santos: 01 diligência rural no valor de R$ 525,00 

(quinhentos e vinte e cinco reais), cujo numerário deverá ser pago 

mediante guia própria a ser expedida no portal eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do art. 

4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72219 Nr: 186-11.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE VERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES DIAS - 

OAB:12335/MT, MARCO ANTONIO DACORSO - OAB:154132

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,62 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), 

de custas processuais a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 497/502. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e 

vinte e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Vera, aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5872 Nr: 28-10.1999.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA CANARINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA VANZIN LTDA, STEMAC S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, SAIVA EMELIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:MT-4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT, RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - OAB:OAB/RS 

49724, SABRINA SCHMIDT DE CASTRO - OAB:OAB/RS 53172

 INTIMAR o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao decurso do prazo certificado à fl. 423, referente 

à requerida STEMAC S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125284 Nr: 2953-21.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIACOMELLI ARMAZENS GERAIS LTDA, MOACIR LUIZ 

GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) Advogado (a,s) da parte autora da designação de 

Audiência de Conciliação para o dia 20 de FEVEREIRO de 2019, às 

10h00min, neste Juízo, bem como para que providencie o comparecimento 

da parte autora na audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125666 Nr: 2544-36.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a,s) Advogado (a,s) da parte autora da designação de 

Audiência de Conciliação para o dia 13 de FEVEREIRO de 2019, às 

14h00min, neste Juízo, bem como para que providencie o comparecimento 

da parte autora na audiência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 569-96.2006.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDITE MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI JANETE ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos acerca da petição do leiloeiro de fl. 105.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS DEFINITIVA 

 

O Doutor João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da 
Comarca de Barra do Bugres - MT, na forma da lei etc. 

 

F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos 
termos do art. 427, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo 

relacionados para servirem como jurados  nas sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal do 
Júri desta Comarca, bem como extraordinárias, no ano de 2019, no sito à Praça Eliazário Arantes 

Joani de Souza, 1030, Centro, Barra do Bugres-MT.   
 

 

NOME 

 

 

DATA DE 

NASCIMENTO 

 

ESCOLARIDADE 

 

OCUPAÇÃO 

    

1 

ABDON SOARES BORGES NETO 23/10/1987 

SUPERIOR 

INCOMPLETO ESTUDANTE 

   2 

ABDON SOARES FILHO 13/09/1960 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    3 

ABEL VIANA 23/05/1981 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO EMPRESÁRIO 

    4 

ACASSIO OLIVEIRA DE QUEIROZ 08/09/1994 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    5 

ADAILSON DOS REIS SOUSA 17/08/1980 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    6 

ADAILTON FLANKLIN DE FREITAS 15/07/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

CARPINTEIRO, 

MARCENEIRO E 

ASSEMELHADOS 

    7 

ADAIR MARIA BENTA 15/12/1976 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO COZINHEIRO 

    8 

ADÃO CARLOS DA SILVA 16/04/1983 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   9 

ADÃO DA SILVA 12/02/1970 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    10 

ADÃO JOSÉ PADILHA 25/07/1975 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

11 

ADÃO SANTO BENTO 28/11/1988 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    12 

ADAUTO ROBERTO DA SILVA 30/08/1967 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE 

COLETIVO DE 

PASSAGEIROS 

 13 ADAVILSON FORCELINI 03/07/1981 ENSINO MÉDIO CABELEIREIRO E 
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COMPLETO BARBEIRO 

14 

ADEMAR LOURENÇO DE SANTANA 10/08/1967 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TÉCNICO DE 

ELETRICIDADE, 

ELETRÔNICA E 

TELECOMUNICAÇÕES 

  15 

ADEMIR MAXIMIANO DA SILVA 16/05/1975 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TÉCNICO EM 

AGRONOMIA E 

AGRIMENSURA 

    16 

ADEMIR SILVA DOS SANTOS 28/02/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    17 

ADERI AMARAL 19/12/1962 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO GERENTE 

          

   18 

ADRIANA APARECIDA ALVES 23/05/1974 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO GERENTE 

          

   19 

ADRIANA DE BRITO ALVES 13/04/1982 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

EMPREGADO 

DOMÉSTICO 

    20 

ADRIANA DE SOUZA 09/11/1988 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    21 ADRIANA DOS SANTOS 

NASCIMENTO 18/03/1979 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    22 ADRIANA FERREIRA DA SILVA 

MORAES 09/03/1973 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    23 

ADRIANA LETICIA CALOI 15/04/1993 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   24 

ADRIANA NEVES LUZ 25/09/1981 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 

ASSEMELHADOS 

 25 

ADRIANA SANTANA DA SILVA 10/03/1986 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   26 ADRIANA SILVA BARRETO 

TEIXEIRA 20/10/1983 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    27 

ADRIANE MALAQUIAS ROBLES 16/05/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

TÉCNICO 

CONTABILIDADE, 

ESTATÍSTICA, 

ECONOMIA DOMÉSTICA 

E ADMINISTRAÇÃO 

28 

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA 12/01/1988 

SUPERIOR 

COMPLETO ADMINISTRADOR 

    29 

ADRIANO PAIXÃO FERREIRA 04/12/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

           

 30 

ADRIANO SILVA DIAS 06/03/1989 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    31 

ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA 05/11/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   32 

ADRIANO VALDAMERI 20/03/1975 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

CIVIL APOSENTADO 

    33 

ADRIELLE PEREIRA DOS SANTOS 23/10/1992 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 
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ASSEMELHADOS 

34 

ADRIELLI CARVALHO PEREIRA 05/05/1996 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    35 

ADRIELLY SABRINA DO 

NASCIMENTO VIEIRA 21/06/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   36 

ALDECY JOSE DOS SANTOS 25/11/1976 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    37 

ALDO PEREIRA MARCELO JUNIOR 16/02/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    38 

ALESANDRA DA SILVA COSTA 19/10/1999 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    39 ALESSA BUENO POLEGATI 

SECONELLO 03/09/1984 

SUPERIOR 

COMPLETO ENFERMEIRO 

    40 

ALESSANDRA BASTOS 27/04/1986 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO DONA DE CASA 

    41 ALESSANDRA BORGES DE 

ALMEIDA 11/05/1992 

SUPERIOR 

COMPLETO ENGENHEIRO 

    42 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA 

DIAS 13/04/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO OUTROS 

    43 

ALESSANDRA DA CONCEICAO 29/07/1985 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    44 

ALESSANDRA DA SILVA DIAS 24/05/1993 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   45 

ALESSANDRA DA SILVA SOUZA 17/06/1993 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    46 

ALESSANDRA DE SOUZA BENITES 16/10/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   47 

ALEX TOCANTINS FERNANDES 28/01/1969 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE 

COLETIVO DE 

PASSAGEIROS 

 48 ALEXANDRE APARECIDO ALVES 

DE ALMEIDA 23/03/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    49 

ALEXANDRE BERNDT 14/10/1973 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    50 

ARILSON FERREIRA LOUZADA 13/07/1976 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    51 

ARINÉIA ANSELMO DA SILVA 

ALMEIDA 25/02/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   52 

ARISSON DA SILVA DO ESPIRITO 

SANTO 14/07/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   53 

ARISTIMAR ROBERTA DE 

OLIVEIRA 26/07/1978 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

DE PRIMEIRO E 

SEGUNDO GRAUS 

   54 ARLETE ALMEIDA RODRIGUES 

COSTA 30/08/1967 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    55 

ARMANDO PAULO DE OLIVEIRA 09/05/1967 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO COMERCIANTE 

    56 

BARBARA CARNEIRO DE LIMA 16/11/1986 

SUPERIOR 

COMPLETO EMPRESÁRIO 

    57 

BARBARA CARVALHO COSTA 12/03/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 
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58 

BARBARA GENOVEVA OLIVEIRA 

DA SILVA 02/11/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   59 

BARBARA KAIANA KLEIN 09/06/1994 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   60 

BEATRIS APARECIDA LAGE LUGLI 24/04/1971 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    61 

BEATRIZ DA SILVA MENDES DO 

NASCIMENTO 28/07/1972 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    62 

BEATRIZ ENEMARE IPAQUERI 12/10/1995 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   63 

BELONICE CARVALHO DE LIMA 31/01/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO DONA DE CASA 

    64 

BENE ALVES DA CRUZ 19/04/1977 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

APARELHOS DE 

PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 

   65 

BENEDITA APARECIDA DE PAIVA 

SOUZA 07/09/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   66 

BENEDITA APARECIDA HENRIQUE 

DE OLIVEIRA 30/09/1984 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    67 

BENEDITA HELENA DA SILVA 

ALMEIDA 01/07/1962 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    68 

BENEDITO DA SILVA MARTINS 17/03/1976 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

69 

BENEDITO LACERDA NUNES 31/07/1976 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 

ASSEMELHADOS 

    70 

BENEDITO RAFAEL JOSETTI 

GUEDES 22/11/1988 

SUPERIOR 

COMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    71 

BENILTON SILVA DA CRUZ 17/09/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   72 

BERENICE DA SILVA ALVES 18/06/1989 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   73 

BETIZABETE MAGALHÃES DE 

FRANÇA 14/07/1968 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM E 

ASSEMELHADOS 

(EXCETO ENFERMEIRO) 

  74 

BIANA MARINA BENTO 09/08/1997 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   75 

BIANCA ALICE PEREIRA 04/05/1995 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   76 

BIANCA LAINE PRATES 10/04/1996 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SECRETÁRIO E 

DATILÓGRAFO 

    77 BISMARCK GUIMARÃES DE 29/01/1996 ENSINO MÉDIO ESTUDANTE, BOLSISTA, 
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OLIVEIRA INCOMPLETO ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

78 BRUNA ARIELLY FIGUEIREDO 

TEIXEIRA 01/07/1996 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    79 

BRUNA CORREIA DA SILVA 25/01/1997 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   80 

BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA 

COSTA 15/08/1995 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   81 

BRUNA KAROLINE LEITE COSTA 01/11/1994 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    82 

BRUNA LIMA DA SILVA 13/01/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    83 

BRUNA LUIZA DA SILVA MARTINS 21/11/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    84 BRUNA OENNING BERNARDINO 

SILVA 27/03/1989 

SUPERIOR 

COMPLETO FARMACÊUTICO 

    85 

BRUNA RAUBER ALCANTARA 11/01/1993 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   86 

BRUNA TALITA ZOTESSO 09/06/1993 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   87 

BRUNO DARTAGNAN DE OLIVEIRA 26/11/1985 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    88 

BRUNO DE SA SANTOS 14/07/1996 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   89 

BRUNO DE SOUZA CAVALLI 04/09/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO COMERCIANTE 

    90 BRUNO HENRIQUE SANTOS DE 

FREITAS 19/05/1992 

SUPERIOR 

COMPLETO AGRÔNOMO 

    91 

BRUNO INACIO FERREIRA 

MARTINS 15/03/1991 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO OUTROS 

    92 

CAIO NEVES DE OLIVEIRA 08/05/1972 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    93 

CAIO VICTOR DA SILVA DO PRADO 04/03/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    94 CALINE RENATA DE OLIVEIRA 

MARQUES DO NASCIMENTO 20/04/1993 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    95 

CAMILA PESCADOR VALIGUSKI 20/08/1990 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   96 

CAMILA STEFANY OLIVEIRA 

GOMES 22/10/1990 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   97 

CAMILO MANOEL DA SILVA 18/06/1973 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   98 

CARINA DA SILVA ARRUDA 08/04/1995 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO OUTROS 

    99 CARLA CRISTINA DOS SANTOS DE 

SOUZA 21/09/1986 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SECRETÁRIO E 

DATILÓGRAFO 

    100 CARLA DA SILVA VENANCIO 

GOMES 02/02/1984 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    101 

CARLA MICHELE APARECIDA DA 

SILVA CARVALHO 17/03/1993 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 
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102 

CARLEANE SILVA DOS SANTOS 20/11/1984 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    103 

CARLOS ANDRE OLIVEIRA DA 

SILVA 17/11/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   104 CARLOS ANTONIO ARRUDA DE 

ALMEIDA 18/05/1988 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    105 

CARLOS AUGUSTO SAMPAIO DE 

JESUS 05/01/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   106 

CARLOS EDUARDO RIBAS PERES 03/05/1988 

SUPERIOR 

COMPLETO ENGENHEIRO 

    107 

CARLOS EDUARDO SOUZA 

SANTOS 18/08/1992 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   108 CARLOS GREGÓRIS DA SILVA 

NOBRES 07/06/1996 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    109 CARLOS HENRIQUE ALVES 

CAVANHA 19/10/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    110 

CARLOS HENRIQUE BENTO 05/09/1993 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    111 

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 

GUALBERTO 30/07/1997 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   112 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 

LOPES 24/11/1989 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

REPRESENTANTE 

COMERCIAL 

    113 

CARLOS LEONARDO LUCKACHAKI 13/07/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO ZOOTECNISTA 

    114 

CARLOS LUIZ PEREIRA NETO 06/12/1977 

SUPERIOR 

COMPLETO VETERINÁRIO 

    115 CARMEM COSTA DA SILVA 

SAQUETI 28/03/1967 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    116 CARMEM SILVA DA COSTA 

ZERBINATTO 27/09/1975 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    117 

CARMEM TEREZA DE SOUZA 

PAGLARINI 14/05/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   118 CAROLAINE FRANCISCA DE 

CAMPOS 24/02/1997 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    119 

CAROLAINE SILVA DANIEL 04/06/1997 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   120 

CAROLINA DA SILVA ARRUDA 25/05/1997 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    121 

CAROLINE INÊS GARLET 14/07/1985 

SUPERIOR 

COMPLETO FARMACÊUTICO 

    122 

CAROLINE SILVA 14/03/1996 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   123 

CAROLINE VALERIA DA SILVA 

LAZARETTI 09/12/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    124 

CASSEMIRO DA SILVA STASIAK 06/12/1984 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    125 

CASSIO DOS SANTOS SILVA 10/02/1986 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 

    126 

CATARINA FALANQUE 10/10/1969 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AGENTE DE SAÚDE E 

SANITARISTA 

    127 CÁTIA DE FÁTIMA FERNANDES 

SILVA ODA 19/02/1983 

SUPERIOR 

COMPLETO FARMACÊUTICO 
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128 CELIA APARECIDA DA SILVA 

FERREIRA 15/06/1977 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO COMERCIANTE 

    129 CELIA APARECIDA DIAS FERREIRA 

LOUZADA 23/08/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    130 

CELIA APARECIDA VERISSIMO 16/03/1975 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM E 

ASSEMELHADOS 

(EXCETO ENFERMEIRO) 

  131 

CELIA DOMINGAS DA SILVA 31/01/1993 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   132 

CELIA FERREIRA DE SOUZA 17/05/1983 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    133 CELSO PANHAN BORGUETE 

JUNIOR 15/01/1993 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    134 

CENEA ALVES DE SENE 23/04/1971 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    135 

CESAR ANTONIO BOUFLEUR 24/11/1982 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    136 

CESAR GONCALVES LEITE 28/07/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO OUTROS 

    137 

CHARLES DA SILVA LOPES 16/09/1992 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   138 

CHARLES LUAN MARQUEZIN 09/09/1989 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    139 

CHARLES RODRIGUES ALVES 27/01/1996 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   140 

CHEILLA GUELIS SANSÃO 29/03/1980 

SUPERIOR 

COMPLETO EMPRESÁRIO 

    141 

CHERLLEN ANDRE NODARI 10/02/1985 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PRODUTOR 

AGROPECUÁRIO 

    142 CHRISTIAN JORGE PAES DE 

BARROS SILVA 27/10/1992 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    143 

CHRISTIANE DE ALMEIDA COSTA 

DE JESUS DA SILVA 25/05/1977 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    144 
CICERA ALVES FERNANDES DA 

SILVA 28/07/1978 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    145 

CICERO FATIMO LOPES 26/09/1975 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

APARELHOS DE 

PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 

   146 

CICERO MARTINS 10/01/1974 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

147 

CICERO VICENTE TORRES 16/08/1959 

SUPERIOR 

COMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE 

COLETIVO DE 

PASSAGEIROS 

 148 

CINEIDE APARECIDA DE LIMA 

OLIVEIRA 15/07/1982 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM E 

ASSEMELHADOS 

(EXCETO ENFERMEIRO) 
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149 

CINTIA MARA DA SILVEIRA 21/05/1994 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO FRENTISTA 

    150 

CINTIA OLEGARIO JACOB 14/10/1988 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    151 CIRO CAMPOS DE FIGUEIREDO 

JUNIOR 25/09/1988 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    152 

CLAUDECY FERREIRA DA SILVA 17/01/1979 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

153 

CLAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA 26/09/1992 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    154 

CLAUDENICE DOS SANTOS 

PRATES 17/08/1981 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    155 

CLAUDIA DA SILVA JORGE 01/02/1987 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   156 

CLAUDIA SOUZA DA SILVA 15/10/1981 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO COMERCIANTE 

    157 

CLAUDIANA FEITOSA DAS DORES 16/04/1987 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    158 

CLAUDIANE MARIA CONCEIÇÃO 

DA SILVA 18/06/1995 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    159 

CLAUDIR SUTIL 12/09/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 

ASSEMELHADOS 

    160 

CLEBERSON DE AMARAL 

HENRIQUE 06/11/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    161 

CLEIDE SOUZA GUIMARAES 09/06/1981 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    162 

CLEIDIAINE JOANA DA SILVA 19/11/1989 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    163 

CLEIDIANA DO NASCIMENTO 

ARAUJO 17/04/1989 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 

ASSEMELHADOS 

 164 

CLEIDSON PEREIRA RAMOS 03/02/1988 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ATLETA PROFISSIONAL 

E TÉCNICO EM 

DESPORTOS 

    165 CLEISON EURIPEDES DE SOUSA 

KORATA 29/11/1985 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    166 CLEITON ANDRADE DA COSTA DE 

OLIVEIRA 05/02/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ELETRICISTA E 

ASSEMELHADOS 

    167 

CLEITON ANTONIO GALINDO 04/12/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    168 

CLEITON DE SOUZA SILVA 25/04/1993 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   169 

COSME ALVES DOS SANTOS 22/03/1958 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    170 

CRISTIANA LIMA DOS SANTOS 10/08/1981 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    171 CRISTIANE MIGUELINA CUCHUI 29/09/1987 ENSINO DONA DE CASA 
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DE OLIVEIRA FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

172 

CRISTIANE PEREIRA VITORIO 11/05/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO ADMINISTRADOR 

    173 CRISTIANE PRADO DA COSTA 

OLIVEIRA 17/07/1979 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    174 

DABRILLA LIMA RONDON 16/11/1993 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   175 

DAHLLI CAMPOS DA ROCHA 22/06/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   176 

DAIANA APARECIDA GONÇALVES 

RESENDE 27/09/1987 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

EMPREGADO 

DOMÉSTICO 

    177 

DAIANE CHRISTINA DA COSTA 

NUNES 27/12/1991 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   178 DAIANE FERREIRA DA SILVA 

ALVES 22/06/1984 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    179 

DAIANE FERREIRA ROLDÃO 25/10/1994 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    180 

DAIANE MARIA BARBOSA SANTOS 19/01/1994 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO DONA DE CASA 

    181 

DAIANE MARIA DA SILVA 09/06/1993 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    182 

DAIANE OLIVEIRA ALVES 21/01/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    183 

DALVA JACINTHO DE CARVALHO 02/10/1966 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    184 

DAMIÃO IZIDORIO DE LACERDA 14/12/1972 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    185 

DAMIÃO MANOEL DOS SANTOS 

SILVA 07/11/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    186 

DANIEL CORREIA DE ARAUJO 11/07/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   187 

DANIEL DA SILVA ARANTES 24/01/1985 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   188 

DANIEL GOMES DE OLIVEIRA 22/10/1981 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TÉCNICO EM 

AGRONOMIA E 

AGRIMENSURA 

    189 

DANIEL TEIXEIRA 27/08/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PRODUTOR 

AGROPECUÁRIO 

    190 

DANIELE MIGUEL DA SILVA 12/12/1991 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    191 

DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 25/05/1991 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   192 

DANTAS FERREIRA BASTOS 24/10/1992 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO GARI OU LIXEIRO 

    193 

DARIO DE SANTANA 21/07/1968 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    194 DARLAN ISMAEL ROTHER 06/09/1986 SUPERIOR BANCÁRIO E 
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INCOMPLETO ECONOMIÁRIO 

195 

DAYANE LINO DE SOUZA 28/05/1981 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    196 

DAYANE PEREIRA NERES DA 

SILVA 04/07/1994 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   197 

DAYANNE APARECIDA HOJNASKI 

SILVA 13/02/1994 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   198 

DAYARA BEZERRA FREIRE 

ARAUJO 30/12/1992 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO DONA DE CASA 

    199 

DIANA DE CAMPOS NASCIMENTO 03/06/1982 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    200 

DIANE CAROLINE DA SILVA 04/07/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    201 

DIANE FERREIRA DE FRANÇA 16/03/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    202 

DIEGO DA SILVA ALVES 09/01/1996 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    203 

EDCARLOS MARTINS SOARES 09/04/1970 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 

    204 

EDEILSON MANOEL DA SILVA 

ARRUDA 21/07/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    205 

EDELSON DE SOUZA SILVA 22/09/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   206 

EDEMILSON RIBEIRO DOS REIS 28/12/1980 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   207 

EDEVILSON ALVES DE SENE 07/10/1976 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO OUTROS 

    208 EDIANA MARIA DE SOUZA 

BARBOSA 10/10/1990 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    209 

EDIANARA DOS REIS 22/07/1982 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    210 

EDIANE RODRIGUES DA SILVA 17/07/1983 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

EMPREGADO 

DOMÉSTICO 

    211 

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA 15/09/1979 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

212 

EDILSON VALENTIM DA SILVA 04/05/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   213 

EDIMAR DOS SANTOS LIMA 05/11/1999 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   214 

EDIMAR MIGUEL DA CUNHA 

VILLELA 28/08/1972 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   215 

EDIMARCOS SAGRILO 04/07/1990 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   

Disponibilizado - 23/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10381 Caderno de Anexos - 11 de 38



216 

EDIMILSON ALVES DA COSTA 26/03/1975 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO AGRICULTOR 

    217 

EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA 30/08/1985 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    218 

EDIMILSON SEBASTIÃO DA SILVA 19/11/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   219 

EDNA APARECIDA DIAS MARCELO 

DE SENE 26/04/1982 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    220 

EDNA DE OLIVEIRA CONCEICAO 31/03/1986 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    221 

EDNA LOPES DO NASCIMENTO 14/12/1960 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    222 

EDNEIDE OLIVEIRA RODRIGUES 02/11/1980 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO AGRICULTOR 

    223 

EDNILSON DE ARRUDA FERREIRA 04/04/1981 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   224 EDSLLA KARINA BARROS VIEIRA 

LEAL DOS SANTOS 01/09/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO BIÓLOGO 

    225 

EDSON ALVES BARBOSA 13/09/1970 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

APARELHOS DE 

PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 

   226 

EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA 14/01/1986 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

227 

EDUARDO BORGES CROTTI 18/12/1985 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

228 

EDUARDO DE MATOS CORREA 10/09/1984 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

FISCAL DE 

TRANSPORTE 

COLETIVO 

    229 

EDUARDO JOSE OENNING SOARES 14/09/1984 

SUPERIOR 

COMPLETO ENGENHEIRO 

    230 

EDUARDO SOARES GONCALVES 06/01/1980 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    231 

EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 17/05/1985 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    232 

EDVAN ANTONIO DOS SANTOS 

SILVA 05/08/1982 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

233 

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 

ALMEIDA 15/12/1980 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

EMPREGADO 

DOMÉSTICO 

    234 

ELAINE CRISTINA RODRIGUES 

MAGALHÃES MACHADO 31/12/1977 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    235 ELAINE CUNHA MARIANO 21/01/1997 ENSINO DONA DE CASA 
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FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

236 

ELAINE DE FATIMA DE MORAIS 07/04/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO DONA DE CASA 

    237 

ELAINE DE OLIVEIRA CUSTÓDIO 27/08/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   238 ELAINE MARIA BELTRÃO DA 

SILVA 10/10/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

CABELEIREIRO E 

BARBEIRO 

    239 

ELIANE DOS SANTOS SILVA 10/11/1985 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    240 ELIANE ELAINE TOSUBE 

SALVATIENA 12/01/1987 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    241 

ELIANE FEITOSA ALENCAR DE 

MELO 16/09/1973 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    242 

ELIEL DOS SANTOS SANTANA 22/06/1992 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    243 

ELIEL SOUZA CORDEIRO 14/07/1981 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   244 

ELIELSON DA PURIFICAÇÃO DOS 

SANTOS 18/07/1980 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    245 

ELIONAI RENATA SANTOS 

SANTANA 08/09/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 

ASSEMELHADOS 

 246 ELISANDRA GÊNOVA GIMENEZ 

MARTINS 31/07/1980 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    247 

ELISANGELA ALBUQUERQUE 

MELGAR E SILVA 29/03/1982 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    248 

ELISANGELA ALVES DA SILVA 05/06/1984 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    249 

ELISANGELA GOMES DA SILVA 27/10/1980 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    250 

ELISANGELA NASCIMENTO DE 

JESUS 12/08/1978 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    251 

ELISANGELA PINHEIRO TORRES 04/08/1994 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    252 

ELISANGELA SILVA DOS SANTOS 29/01/1990 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    253 

ELISEU DE SOUZA PRADO 01/10/1979 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    254 ELIZAMA LEITE DE ALMEIDA 

MARTINS 26/07/1984 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    255 ELIZANGELA DA SILVA CAMPOS 

DE SOUZA 19/10/1977 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    256 ELIZANGELA GONZAGA 

NASCIMENTO BARBOSA DE 

ALMEIDA 26/11/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    257 

ELIZETE TEIXEIRA GONÇALVES 05/12/1985 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 
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CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 

ASSEMELHADOS 

258 

ELIZETH DE ABREU AQUINO 

ARAUJO 17/05/1988 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    259 

ELIZEU ONORIO FERREIRA 01/05/1979 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

CABELEIREIRO E 

BARBEIRO 

    260 

ELLEN ANAIÃN VALENÇIO 05/06/1991 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    261 

ELLEN COSTA DA SILVA 28/11/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   262 

ELOIR NEITZKE 08/05/1972 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    263 

ELPIDIO CORREA PEREIRA 04/03/1970 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO PECUARISTA 

    264 

ELSON CAIRES FARIAS 13/06/1966 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    265 

ERICA ALMEIDA DOS SANTOS 07/01/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    266 

ERICA CEFALO DA SILVA 29/06/1983 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO COMERCIANTE 

    267 

ERIKA SOUZA DE MORAIS 19/10/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    268 

ERLON CARVALHO CONCEICÃO 15/09/1978 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 

    269 

ERMESSON JOSÉ SANTOS SILVA 15/04/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    270 

ERNESTINO DE SOUZA SILVA 19/12/1982 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    271 

ERNESTO DE OLIVEIRA FILHO 20/04/1978 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO EMPRESÁRIO 

    272 

ESTER DE MOURA DIOGO 31/07/1980 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    273 

EUDA DIAS DE OLIVEIRA 07/07/1966 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

PRODUTOR 

AGROPECUÁRIO 

    274 

EUNICE BUENO 23/08/1960 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    275 

EUNICE CORREIA THEODORO 22/12/1977 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    276 

EUNICE DIOGO DO NASCIMENTO 15/08/1961 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    277 EUNICE GONÇALVES DE SOUZA 15/12/1972 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 

    278 

EUNICE SOARES DE FARIAS 07/05/1973 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    279 

EUVANIA DIAS FERREIRA 14/06/1969 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    280 

EVELY DE SOUZA CARNEIRO 03/08/1997 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   281 

EVELYN CRISTINA NEVES 18/05/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   282 ÉVELYS RENAN AMORIM 

BARBOSA 10/06/1992 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 
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283 EVERALDO CLEMENTE DE 

OLIVEIRA 17/10/1974 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

REPRESENTANTE 

COMERCIAL 

    284 

EVERALDO CORREA PEREIRA 22/06/1967 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO AGRICULTOR 

    285 

EVERALDO FRANCISCO DA SILVA 23/06/1973 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 

ASSEMELHADOS 

    286 

EVERLIN FARIAS DE CARVALHO 28/03/1992 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    287 

EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS 

CUNHA 02/09/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   288 

EVERSON AGUILLAR CEBALHO 16/01/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   289 

EVERSON SILVA DE OLIVEIRA 29/09/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO ENGENHEIRO 

    290 

EZINEI DE ARRUDA 04/08/1971 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    291 

FABI CRISTINA ASSUNCAO 

FONSECA 05/07/1988 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   292 FABIA MARIA DA CRUZ 

RODRIGUES 01/03/1980 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    293 

FABIA MARIANA BENTO 19/04/1982 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

PADEIRO, CONFEITEIRO 

E ASSEMELHADOS 

    294 

FABIANA ALVES DE CASTRO 28/11/1980 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    295 

FABIANA ALVES FRANCO 13/10/1979 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    296 

FABIANA SILVA DE JESUS 

OLIVEIRA 26/06/1990 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    297 FABIANA SOUZA LIMA 02/08/1984 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 

    298 FABIANE COSTA DOS ANJOS 

PORTO DE SOUZA 18/04/1977 

SUPERIOR 

COMPLETO ASSISTENTE SOCIAL 

    299 

FABIANE GUEDES CARDOSO 18/01/1981 

SUPERIOR 

COMPLETO ADVOGADO 

    300 

FABIANO DE OLIVEIRA DO 

ESPIRITO SANTO 14/05/1993 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    301 

FABIANO DE SOUSA E SOUZA 06/12/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

302 

FABIANO DOS SANTOS LARA 23/02/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    303 

FABIANY VARGA BERBEL COSTA 03/08/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   304 

FABIO DE ASSIS TIBURCIO 05/12/1979 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

305 

FABIO DEIRANE DE ALMEIDA 13/11/1977 

SUPERIOR 

COMPLETO VETERINÁRIO 
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306 

FÁBIO FERREIRA DA SILVA 27/06/1984 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    307 

FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS 27/07/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO COZINHEIRO 

    308 

FABIO JOSE PORTO DE SOUZA 12/02/1983 

SUPERIOR 

COMPLETO VETERINÁRIO 

    309 

FÁBIO LUIS SÉ BALÃO 27/04/1972 

SUPERIOR 

COMPLETO PSICÓLOGO 

    310 

FABIO MARQUES DE ALMEIDA 12/10/1983 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ENCANADOR, 

SOLDADOR, 

CHAPEADOR E 

CALDEIREIRO 

   311 

FABIO RENATO DIAS 08/05/1968 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   312 

FABÍOLA FÉLIX MELLO LIRA 26/03/1991 

SUPERIOR 

COMPLETO 

BANCÁRIO E 

ECONOMIÁRIO 

    313 

FABIOLLA CAMPOS DA SILVA 04/07/1999 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    314 

FABRICIO BARROS BRUM 04/01/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    315 

FABRICIO CURADO 10/12/1987 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    316 

FABRICIO DE LIMA ARRUDA 09/12/1997 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   317 FELESMINA LUZIA TAQUES 30/12/1953 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 

    318 FELICIANO FERREIRA DOS 

SANTOS 08/06/1967 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    319 FERNANDA DALIANY DA SILVA 

FACHIN 21/03/1985 

SUPERIOR 

COMPLETO ASSISTENTE SOCIAL 

    320 

FERNANDA DE ARRUDA TARGA 18/08/1985 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   321 

FERNANDA DE FREITAS ROCHA 05/04/1990 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    322 FERNANDA NUNES FERREIRA DO 

NASCIMENTO 21/03/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO PEDAGOGO 

    323 

FERNANDA PEINADO LIMON 

GONÇALVES 10/12/1984 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   324 FERNANDA PEREIRA DA SILVA 

CRUZ 28/07/1987 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    325 FERNANDA TALITA MARTINS 

VITORIA 15/11/1983 

SUPERIOR 

COMPLETO BIOMÉDICO 

    326 

FERNANDA THALIA DE CAMPOS 

MOURA 22/11/1994 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 

ASSEMELHADOS 

 327 

FERNANDA VIANA FERREIRA 30/03/1997 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   328 

FERNANDO CARLOS CALDAS 27/01/1996 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   329 

FERNANDO CARNEIRO DE ARAUJO 11/05/1970 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 
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COMPLETO TRANSPORTE DE 

CARGA 

330 

FERNANDO FERREIRA LEMES 23/01/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    331 FERNANDO JOSE DA SILVA 24/05/1969 LÊ E ESCREVE TRABALHADOR RURAL 

    332 

FERNANDO MAGALHÃES DE 

SOUZA 04/11/1994 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   333 

FERNANDO ROQUE DE ANDRADE 01/05/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   334 

FERNANDO SOUZA VIEIRA 23/03/1998 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   335 FLAVIA BENEDITA SOUSA DE 

ASSIS 11/02/1983 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    336 

FLÁVIA DA SILVA MODESTO 04/05/1990 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ATENDENTE DE 

LANCHONETE E 

RESTAURANTE 

    337 

FLAVIA DOS SANTOS LIMA SILVA 21/04/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    338 FLAVIA SANTIAGO BATTISTIN 

RAIGNIERI 27/07/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO FONOAUDIÓLOGO 

    339 

FLAVIA SANTOS DE CAMPOS 07/08/1997 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   340 FLAVIA THAIS CARVALHO ROCHA 

DE JESUS 12/01/1983 

SUPERIOR 

INCOMPLETO OUTROS 

    341 FLAVIANA SANTOS DA ROCHA 

SILVA 18/08/1989 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    342 

FLAVIO ANTONIO DE CAMPOS 25/02/1987 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO AGRICULTOR 

    343 

FLAVIO BRITO RIOS 07/06/1997 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   344 

FLAVIO CELESTRINO ALVES 05/06/1992 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO OUTROS 

    345 

FLAVIO CLARO DA SILVA 06/05/1977 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    346 

FLAVIO CUSTODIO EHLE DE 

OLIVEIRA 16/05/1995 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   347 

FLAVIO JOSE SANTOS 26/09/1966 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

    348 

FLAVIO NEVES DE BARROS 05/08/1978 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    349 

FLAVIO PEREIRA 02/04/1979 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO COMERCIANTE 

    350 

FRANCIELE DA SILVA RIBEIRO 08/11/1993 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    351 

FRANCIELE OLIVEIRA DE PAULA 04/08/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   352 

FRANCIELE RODRIGUES RAMOS 

DOS SANTOS 05/06/1996 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO DONA DE CASA 

    353 FRANCIELEN ROCHA LIMA 

SANTANA 03/01/1993 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 
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ASSEMELHADOS 

354 

FRANCIELI RIBEIRO 31/08/1988 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   355 

FRANCILEIA PINTO DA SILVA 23/10/1978 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO COZINHEIRO 

    356 

FRANCILENE DE BARROS 14/04/1981 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    357 

FRANCINEY NOVAES DA CUNHA 09/06/1985 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    358 

FRANCISCO BATISTA ARAUJO 01/12/1960 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 

ASSEMELHADOS 

    359 

FRANCISCO CARDOSO DA SILVA 01/02/1981 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    360 

FRANCISCO CERINO 14/07/1969 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA 

PARTICULAR 

    361 

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DA 

SILVA 29/12/1978 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

362 

FRANCISCO DIVAN LIMA DA 

SILVA 03/10/1977 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

VENDEDOR PRACISTA, 

REPRESENTANTE, 

CAIXEIRO-VIAJANTE E 

ASSEMELHADOS 

 363 

FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 03/12/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    364 

FRANCISCO FERREIRA PESSOA 11/08/1982 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    365 

GABRIEL HENRIQUE LAURINDO 

DA SILVA 02/06/1995 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   366 

GABRIEL VIEIRA BRANDÃO 13/12/1996 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO MÚSICO 

    367 

GABRIELA SALGADO 28/09/1987 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   368 

GABRIELLE SOUZA SALES 16/02/1997 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   369 

GARLENE OPOLSKI 16/07/1971 

SUPERIOR 

COMPLETO COMERCIANTE 

    370 GASPARINO FERREIRA 

RODRIGUES 03/05/1967 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    371 

GEANDERSON FERNANDO 

OLIVEIRA FERREIRA 02/06/1992 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    372 

GEINY DE CAMPOS NUNES 17/10/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    373 

GEISIANE CAROLINE MAGALHÃES 09/09/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

EMPREGADO 

DOMÉSTICO 

    374 

GEISON PEREIRA MELO 26/06/1983 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    375 GELAINE SILVA DE CAMPOS 24/12/1991 ENSINO MÉDIO DONA DE CASA 
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COMPLETO 

376 

GELIANE BARBOSA DA SILVA 16/07/1984 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    377 

GELIARDI EUCLIDES AMAJUNEPA 09/05/1986 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    378 

GELSO TIMM 09/10/1972 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    379 

GENECI DE CARVALHO MACEDO 

SILVA 01/08/1986 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   380 

GENICE NUNES DA SILVA MARIA 21/03/1970 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    381 

GENILSON DA SILVA CAMPOS 06/03/1997 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 

ASSEMELHADOS 

 382 

GENILSON QUIRINO DOS SANTOS 28/10/1991 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 

    383 

GENIVAL ONORIO MACHADO 15/01/1963 LÊ E ESCREVE 

SACERDOTE OU 

MEMBRO DE ORDEM 

OU SEITA RELIGIOSA 

   384 

GENIVALDO MIRA FIGUEIREDO 23/02/1987 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    385 

GENY BARBOSA DE OLIVEIRA 22/08/1954 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    386 

GEOVAIR PEREIRA DOS SANTOS 22/02/1983 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    387 

GEOVANA PERIS CARDOSO 20/06/1997 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

VENDEDOR PRACISTA, 

REPRESENTANTE, 

CAIXEIRO-VIAJANTE E 

ASSEMELHADOS 

 388 

GEOVANA RODRIGUES PEREIRA 10/08/1991 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL 

    389 

GEOVANE DA COSTA RODRIGUES 23/02/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   390 

GEOVANE DOS SANTOS SILVA 02/10/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    391 GEOVANE GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA 24/12/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO RECEPCIONISTA 

    392 

GEOVANE MARQUES DA SILVA 04/09/1981 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

393 GERALDINA MARIA DE OLIVEIRA 

VALA 24/09/1972 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    394 

GERALDO HENRIQUE LEMES DE 

SOUZA 21/01/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   395 

GERALDO JOSE WOLF 05/11/1955 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SACERDOTE OU 

MEMBRO DE ORDEM 

OU SEITA RELIGIOSA 

   396 

GERALDO RODRIGUES LOPES 27/02/1937 LÊ E ESCREVE 

MOTORISTA 

PARTICULAR 

    397 GERALDO VASCO TEIXEIRA 

JUNIOR 10/05/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 
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ASSEMELHADOS 

398 

GERSON PEREIRA DOS SANTOS 16/03/1976 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ELETRICISTA E 

ASSEMELHADOS 

    399 

GERSON RIBEIRO MACHADO 23/11/1970 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    400 

GESIEL DOS SANTOS SILVA 12/09/1989 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    401 GESIVANIA MORAIS DA COSTA 

SILVA 04/05/1989 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    402 

GESLAINE PEREIRA DA SILVA 05/07/1983 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    403 

GESTEMAR COELHO DE BRITO 03/02/1971 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO EMPRESÁRIO 

    404 

GESUINO NETO BATISTA DA 

SILVA 15/08/1992 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    405 

GEUDAIR LUIZ DA SILVA 03/08/1995 

SUPERIOR 

INCOMPLETO OUTROS 

    406 

GEYMES MAICON MUNIZ 02/10/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    407 GEZIANA PEREIRA VIEIRA DOS 

SANTOS 22/02/1982 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    408 

GILBERTO MANICA RODRIGUES 31/08/1979 

SUPERIOR 

INCOMPLETO VIGILANTE 

    409 

GILDA RODRIGUES FALANQUI 25/01/1972 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    410 GILDIRAM RAINIK PEREIRA DA 

SILVA 26/02/1997 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 

    411 

GILLIARD SILVA BARROS 25/09/1987 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   412 GILMA GRIGORIO DE LIMA 20/09/1971 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 

    413 

GILMAR ALVES SANTOS 29/03/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    414 

GILMAR ARRUDA DE SOUZA 18/06/1985 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 

    415 

GILSON JOSÉ DA SILVA 31/07/1981 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    416 

GILTAN SILVA DO VALE 09/12/1956 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO GERENTE 

    417 

GILVAN FERREIRA DOS SANTOS 03/03/1977 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO AGRICULTOR 

    418 

GILVAN PEDRO DA SILVA 23/09/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

OPERADOR DE 

APARELHOS DE 

PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 

   419 

GIOVANE JOSE ROSA 31/05/1966 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ENCANADOR, 

SOLDADOR, 

CHAPEADOR E 

CALDEIREIRO 

   421 

GISELE CARLOS MINOTT 20/10/1989 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 
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422 

GISELE DA CONCEIÇÃO DE FARIA 05/09/1977 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    423 

GISELE DA SILVA SOUZA BATISTA 04/10/1989 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    424 GISLAINE CRISTINA SIBOF DOS 

SANTOS 27/04/1988 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    425 

GISLAINE PAULINO DO 

NASCIMENTO 09/05/1990 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    426 

GIULIANO BORGES DE ALMEIDA 28/08/1986 

SUPERIOR 

COMPLETO ENGENHEIRO 

    427 

GIVALDO DOS SANTOS 21/11/1975 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO OUTROS 

    428 

GIVANILDO ANTONIO DOS 

SANTOS 10/03/1979 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

429 GIVANILDO MIGUEL DA SILVA 09/05/1985 LÊ E ESCREVE OUTROS 

    430 GLAUCEA DE OLIVEIRA SANTOS 

SILVA 12/04/1991 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    431 

GLEICIANE DA SILVA STASIAK 21/06/1990 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO DONA DE CASA 

    432 

GRACINETE CORDEIRO DA SILVA 17/09/1980 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    433 

GRASIELE CÂNDIDO DA SILVA 07/10/1996 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    434 

GREGORIO VIANA MATHEUS 11/02/1971 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    435 

GUILHERME DE FIGUEIREDO 

FURTADO 03/11/1988 

SUPERIOR 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   436 

GUILHERME FARIA RIBEIRO 24/01/1994 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   437 

GUIOMAR SANTOS DA SILVA 13/11/1979 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    438 

GUSTAVO DOS ANJOS SILVA 10/08/1997 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   439 

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES 07/09/1993 

SUPERIOR 

COMPLETO 

TÉCNICO EM 

AGRONOMIA E 

AGRIMENSURA 

    440 

HALAANA BRENDA DANIEL DA 

COSTA 25/01/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   441 

HEGIPSON MARQUES TORRES 30/08/1989 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

OPERADOR DE 

IMPLEMENTO DE 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

EXPLORAÇÃO 

FLORESTAL 

442 

HEIDI FRANCINE BEZERRA 21/11/1990 

SUPERIOR 

COMPLETO MÉDICO 

    443 

HELENA MARIA DO NASCIMENTO 18/02/1983 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO 
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444 

HELENE SOARES CORCINO 18/04/1984 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   445 HELENICE CARLA OJEDA 

GONCALVES DE CAMPOS 06/02/1986 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO MASSAGISTA 

    446 

HELENILDO MENDES DOS SANTOS 26/10/1983 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    447 

HELIO DE JESUS DA SILVA 09/12/1993 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   448 

HELOISA CARLA SANTOS 

ALMEIDA 21/08/1982 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

CABELEIREIRO E 

BARBEIRO 

    449 

HELOISA MARIA DE CAMPOS 25/05/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   450 HENRIQUE CEZAR GONÇALVES 

PARREIRA 27/03/1978 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL 

    451 

HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS 05/08/1992 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    452 

HENRIQUE GARCIA DA SILVA 08/04/1989 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   453 

HOSANA DE ANDRADE CASTILHO 26/04/1979 

SUPERIOR 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    454 

HOSANIA GALENO ALVES CLARO 28/08/1977 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    455 

HUMBERTO MANABU ODA 21/06/1989 

SUPERIOR 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   456 

IANARA PARADELO GOMES 31/08/1994 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   457 

IANCA PEIXOTO DA SILVA 14/01/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   458 

IANDRA FRANCINY MIRANDA 

MALAQUIAS 20/04/1997 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   459 

IGOR MARIN SALOMAO 09/11/1986 

SUPERIOR 

COMPLETO ODONTÓLOGO 

    460 

INGLE RODSON DA SILVA 30/03/1985 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO COMERCIANTE 

    461 

INGRID DA SILVA BATISTA 20/04/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   462 

INGRID KARINNY MIRANDA 

ALMEIDA PEREIRA 28/06/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   463 

IRACEMA DA GAMA 06/11/1974 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    464 IRACI MARTA CRUZ PEREIRA DA 

COSTA 28/04/1966 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    465 

IRENE DE ALMEIDA AMARAL 09/12/1967 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    466 

IRENE SANTANA DA SILVA PÉRES 19/01/1963 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    467 

IRINEIS BORGES 24/07/1980 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 
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CARGA 

468 

IRINIU CIMIANA DE BARROS 

NEVES FIALHO 15/07/1966 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    469 

IROMAR CARLOS BOTELHO 28/10/1969 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    470 

IRON OLIVEIRA DOS SANTOS 22/06/1981 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    471 

IRONEI XAVIER DOS SANTOS 24/08/1952 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    472 

ISABEL FERREIRA DA CRUZ 19/11/1960 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    473 

ISABELA BASILIO DE ALMEIDA 04/03/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    474 

ISABELA CRISTINA SILVA RIBEIRO 17/07/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   475 

ISADORA DA CUNHA MULLER 05/04/1992 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   476 

ISAEL JOAO DE PAIVA 16/12/1986 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA 

PARTICULAR 

    477 ISAIAS RODRIGUES BORGES 03/07/1960 LÊ E ESCREVE OUTROS 

    478 ISAIAS SEBASTIAO NOBRES 06/02/1972 LÊ E ESCREVE TRABALHADOR RURAL 

    479 

ISLANE CARLA ROMEIRO 13/02/1993 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    480 

IVAN RIBEIRO LAZZARI 20/05/1982 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    481 IVANILDA MESSIAS DOS SANTOS 

CEBALHO 01/01/1976 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    482 IVANILDO MONTEIRO DE 

AZEVEDO 15/08/1981 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    483 

IVONETE BELO VIEIRA 21/11/1966 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    484 

IVONETE DA SILVA TAVARES DO 

NASCIMENTO 12/05/1992 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    485 JAKELINE JEANE CARREIRO DA 

SILVA 09/08/1987 

SUPERIOR 

COMPLETO ADMINISTRADOR 

    486 

JANAINE CRISTINE MARTINELLI 28/06/1992 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    487 

JANAINE JESUS DA SILVA 05/05/1985 

SUPERIOR 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   488 JANE ELIZA DE ALMEIDA 

LACOMBE 11/03/1977 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    489 

JANE MARIA MENDES SODRÉ 05/05/1978 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    490 

JAQUELINE DE OLIVEIRA MORAIS 14/05/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    491 

JAQUELINE SZUCHMAN 

WOLQUIND 10/05/1992 

SUPERIOR 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   492 JEFERSON PEREIRA DA SILVA 10/02/1988 ENSINO MÉDIO OUTROS 
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COMPLETO 

493 

JEFERSON ROCHA DOS SANTOS 28/07/1994 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   494 

JEFFERSON VIEIRA DOS SANTOS 14/02/1981 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    495 

JEOVÁ DOS SANTOS 17/07/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   496 

JEOVANE APARECIDO COSTA 

MARQUES 23/04/1984 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   497 

JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO 30/09/1955 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL 

    498 

JOAO RAFAEL PEREIRA 20/02/1960 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    499 

JOAO RICARDO VIEIRA DE SOUZA 10/05/1984 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   500 

JOAO SARTORI 23/11/1951 

SUPERIOR 

COMPLETO AGRÔNOMO 

    501 

JOEL SILVA CAMPOS 05/04/1966 

SUPERIOR 

COMPLETO 

BANCÁRIO E 

ECONOMIÁRIO 

    502 JONHY SYLLAS DOS SANTOS 

FERREIRA 23/01/1989 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    503 

JOSIANE DE ARRUDA COSTA 02/07/1982 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    504 

JUCÉLIA ROSA FERREIRA RABELO 26/10/1975 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    505 JULIANO XAVIER DA SILVA 

COSTA 18/08/1989 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    506 

KAMILA FARIA DA SILVA 31/12/1992 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 

ASSEMELHADOS 

 507 

KAMILA GOMES DE SOUZA 07/12/1994 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   508 

KELLE CARLOS MINOTT LAGES 13/12/1984 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    509 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA 

VALA 09/03/1995 

SUPERIOR 

INCOMPLETO ARQUITETO 

    510 

KERLLE FERREIRA JACINTO 13/11/1986 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    511 

KESIA DA SILVA SOUSA 26/10/1987 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    512 

KEVLLEN PEREIRA DE OLIVEIRA 21/07/1992 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    513 

KEYLA FERREIRA MENDES 14/03/1987 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    514 

KLEBER SANTIAGO BARBOSA 04/06/1989 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE 

COLETIVO DE 

PASSAGEIROS 

 515 KLESLEY HIAGO DA ROCHA 

TAVARES 04/06/1992 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

OCUPANTE DE CARGO 

EM COMISSÃO 

    516 KREVERSON VIEIRA DE ARRUDA 28/07/1979 SUPERIOR SERVIDOR PÚBLICO 
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COMPLETO ESTADUAL 

517 

LAURA APARECIDA DE AMORIM 17/05/1981 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    518 LAURITA GENÉSIO DE ALMEIDA 

MENDES 20/08/1977 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    519 

LENILDA DO CARMO SILVA 19/06/1984 

SUPERIOR 

COMPLETO EMPRESÁRIO 

    520 

LENILTON AUGUSTO DA SILVA 13/04/1985 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO ESCULTOR E PINTOR 

    521 

LENIRA MAIDANA CERINO 04/04/1979 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

EMPREGADO 

DOMÉSTICO 

    522 

LENIZE REGINA HAUENSTEIN 15/07/1971 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    523 

LENNON FERREIRA COREZOMAE 05/04/1990 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    524 

LETICIA GERALDINE SOUZA 25/01/1988 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    525 LETICIA MARIA JOSEFA 

MALAQUIAS ROBLES 22/03/1988 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO ESCULTOR E PINTOR 

    526 

LIDAERCIO POLTRONIERI 18/04/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO 

BANCÁRIO E 

ECONOMIÁRIO 

    527 LIDIA AUGUSTO SCHWARZ 

NOGUEIRA 15/07/1986 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    528 LIDIANA VIEIRA CARNEIRO 

AGUSTINI 08/10/1987 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    529 

LINDOMAR VIEIRA 27/08/1971 

SUPERIOR 

COMPLETO PEDAGOGO 

    530 

LINDONES MARCELO SCHIAVINI 28/03/1983 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    531 

LINE DIONES BATISTA DA SILVA 21/09/1988 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    532 

LOURIETE PEREIRA DE ANDRADE 29/08/1975 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    533 

LUCÉLIA MARTINS ALVES DE 

LAYA 07/01/1988 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   534 

LUCENIL PINTO DE ARAUJO 16/06/1972 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    535 

LUCIA JERONIMO SILVA 05/04/1964 

SUPERIOR 

COMPLETO 

BANCÁRIO E 

ECONOMIÁRIO 

    536 LUCIANA CRISTINA MOREIRA DA 

CONCEIÇÃO 06/10/1988 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO PEDAGOGO 

    537 

LUCIANA MARIA DA SILVA 30/06/1972 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    538 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA 05/07/1982 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    539 LUCINETE ENEDINA FERREIRA 

ALMEIDA 18/10/1966 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    540 

LUIZ RODRIGO DE OLIVEIRA 03/04/1984 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    541 

MADALENA SANTANA DE SALES 22/07/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    542 

MARCELO GRACIANO DA SILVA 12/09/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    543 

MARCIA REZENDE DE SOUSA 22/01/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    544 

MARCIA ROSANE DE SOUZA 16/09/1976 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    545 MARCO ANTONIO DA COSTA 21/10/1967 SUPERIOR ENGENHEIRO 
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COMPLETO 

546 

MARCO ANTONIO DE MOURA 30/05/1963 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    547 

MARCOS ANTONIO GUERRA 28/05/1971 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    548 

MARENILZA DA SILVA NOBRES 07/07/1985 

SUPERIOR 

COMPLETO PEDAGOGO 

    549 MARGARIDA DA COSTA 

NOGUEIRA 27/11/1955 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    550 MARGARIDA SOUZA BENITES 

LINO 24/10/1985 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    551 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS 23/11/1962 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    552 

MARIA DE FATIMA DA SILVA 08/06/1966 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    553 

MARIA GIOVANA MELO MOREIRA 25/08/1981 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    554 MARIA JOSE ALVES RIBEIRO 

VIEIRA 18/11/1965 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    555 MARIA JOSE PEREIRA DOS 

SANTOS 09/11/1970 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    556 

MARIA JOSE SANTOS DA SILVA 27/10/1963 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

SUPERIOR 

    557 

MARIA JOSENI ALVES PEREIRA 29/04/1972 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    558 

MARIA LUCIA DOS SANTOS 28/11/1972 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    559 

MARIA LUIZA BARRETO 03/05/1957 

SUPERIOR 

COMPLETO PEDAGOGO 

    560 MARIA MADALENA OLIVEIRA DA 

SILVA 28/03/1977 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    561 MARIA MARGARETH COSTA DE 

ALBUQUERQUE KRAUSE 28/09/1957 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    562 

MARIA NERIA BORNELLI 03/02/1966 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    563 MARILDETE APARECIDA 

ZERBINATO 28/10/1969 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    564 

MARISA PEDRO DOS SANTOS 18/02/1979 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

     

MARISETE BATISTA BRANDONI 09/05/1976 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO DONA DE CASA 

    565 

MARIZA NEVES SANDRI 02/03/1966 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    566 MILENA DA SILVA ORMOND 

CARAN 05/02/1986 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO GERENTE 

    567 MIRNA MORAIS DA SILVA 

MENEZES 21/10/1989 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    568 NANCI CORREA DE MELLO 

OURIVES 17/09/1964 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL 

    569 NANIVE FURINI IRINEU DA SILVA 

OLIVEIRA 23/09/1991 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    570 NEIRY SORREIÇÃO OLIVEIRA 

SILVA 03/07/1982 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    571 

NEIVA CRISTINA DA CUNHA 15/10/1966 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    572 

NICODEMOS CRISPIM DOS SANTOS 02/01/1988 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    573 

NUBIA MONTEIRO SERTAO 16/11/1983 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    

Disponibilizado - 23/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10381 Caderno de Anexos - 26 de 38



574 ODILIA RODRIGUES BORGES 

SHIMAZU 10/09/1969 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    575 

OVANIL CESAR DE CAMPOS 27/07/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO ADMINISTRADOR 

    576 

RAFAEL VICENTE DE MOURA 01/02/1988 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    577 

RAIANA KATHERINE DA SILVA 12/11/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO TELEFONISTA 

    578 

RENATA APARECIDA SANTIAGO 26/10/1990 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   579 

RENATA DA SILVA FERREIRA 05/02/1990 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

    580 

RENATA NEUMA LOPES BRAGA 05/07/1982 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    581 

RENATO PERON 27/04/1969 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO GERENTE 

    582 

RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA 09/09/1986 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    583 ROBERTO ROMAS GOMES DOS 

SANTOS 23/06/1973 

SUPERIOR 

COMPLETO GERENTE 

    584 

RODRIGO TASCA PAVÃO 29/10/1989 

SUPERIOR 

COMPLETO GERENTE 

    585 

ROGERIO MEDALHA E SILVA 11/02/1980 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    586 ROGERIO NASCIMENTO DOS 

SANTOS 24/12/1982 LÊ E ESCREVE TRABALHADOR RURAL 

    587 

ROMARIO NEPOMUCENO DO 

ESPIRITO SANTO 27/05/1993 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    588 

RONNER ARRUDA SANTOS 02/05/1991 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    589 

ROSA MARIA LUIZ DOS SANTOS 10/08/1973 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    590 

ROSANGELA MARIA BALDO 29/01/1972 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    591 ROSE MARIA DA SILVA 

GERVAZONI 01/06/1969 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    592 

ROSELI DA CRUZ BRANDONI 01/04/1981 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    593 

ROSELI GULARTE CORREIA 13/11/1981 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    594 

ROSELIA ANA KLOSOWSKI 31/07/1954 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

FEDERAL 

    595 

ROSEMEIA SANTANA MATEUS 02/01/1963 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO EMPRESÁRIO 

    596 

ROSEMEIRE ALMEIDA 14/11/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    597 

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA 

MORAES 22/03/1978 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 

ASSEMELHADOS 

 598 ROSENILDA BATISTA DE SOUZA 

NUNES 08/03/1975 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    599 ROSENILDA CONCEICAO DE 08/12/1986 ENSINO MÉDIO OUTROS 
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SOUZA SILVA NASCIMENTO COMPLETO 

600 

ROSIVAL MANOEL DA SILVA 12/03/1973 LÊ E ESCREVE 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   601 ROZIVANE RIBEIRO DA SILVA 

SOUZA 20/01/1979 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    602 

SABINA OENNING SOARES 01/11/1955 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL 

    603 SANDRA REGINA SILVA DA COSTA 

RAMOS 14/03/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    604 

SANDRA SOARES DA SILVA 04/12/1974 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    605 

SEBASTIANA MARIA DA SILVA 20/01/1975 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AGENTE DE SAÚDE E 

SANITARISTA 

    606 

SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA 20/01/1963 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    607 

SEBASTIÃO DEODATO DOS 

SANTOS 22/04/1961 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    608 

SENIVAN SILVA DE ARAUJO 

GOMES 30/11/1988 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

PORTEIRO DE EDIFÍCIO, 

ASCENSORISTA, 

GARAGISTA E 

ZELADOR 

  609 SIDINEI SANTANA DA SILVA 03/05/1995 LÊ E ESCREVE OUTROS 

    610 

SIDIVANIA MARIA DA SILVA 30/06/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    611 

SIDNEI FELIZARDO NOGUEIRA 04/07/1973 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    612 

SIDNEI GOMES DE SOUZA 05/09/1980 

SUPERIOR 

COMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE 

COLETIVO DE 

PASSAGEIROS 

 613 

SIDNEI JORGE DA COSTA 19/06/1986 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    614 SILVIA CRISTINA DOS SANTOS 

PELENTIR 30/01/1976 

SUPERIOR 

COMPLETO ENGENHEIRO 

    615 

SILVIA HORTENCIA FERREIRA 05/08/1997 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   616 SILVINA CRISTINA PRUDENCIO DA 

SILVA BORGES 19/10/1972 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    617 SINEZIO BARROS LEMES 19/01/1975 LÊ E ESCREVE OUTROS 

    618 

SINÉZIO RUI 01/11/1975 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    619 

SIRLÉIA SOUZA GOMES DIAS 19/10/1983 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SECRETÁRIO E 

DATILÓGRAFO 

    620 

SIRLENE BATISTA DA SILVA 07/09/1970 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    621 

SIRLENE GOMES DOS SANTOS 04/10/1977 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    622 SONIA NUNES DA SILVA 06/07/1978 LÊ E ESCREVE DONA DE CASA 

    623 SONIA REGINA VELOSO BARBOSA 22/11/1980 ENSINO VENDEDOR DE 

    

Disponibilizado - 23/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10381 Caderno de Anexos - 28 de 38



FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

624 

SONIA VIEIRA DA SILVA 10/05/1989 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    625 

SONISTON DE JESUS TORIKA KIRI 17/01/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   626 

SONY MARIA MOLINARI DA SILVA 27/04/1960 

SUPERIOR 

COMPLETO ASSISTENTE SOCIAL 

    627 

SORAIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 08/05/1988 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

EMPREGADO 

DOMÉSTICO 

    628 

SORAIDE RODRIGUES DA SILVA 15/12/1994 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO DONA DE CASA 

    629 

SUELEN CRISTINA DE LARA 14/12/1987 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   630 

SUELI CRISTIANI GERVASONI 19/08/1979 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    631 

SUELI DE SOUZA SANTOS 19/04/1963 

SUPERIOR 

COMPLETO PEDAGOGO 

    632 

SUELI DOS REIS 01/10/1958 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    633 

SUELI ETIENE 15/09/1982 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    634 

SUELI MARIA DOS SANTOS 18/09/1963 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO PESCADOR 

    635 

SUELLEN DA SILVA BORGES 03/03/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   636 SUELLEN FERREIRA DE SOUZA 

ZANARDI 13/10/1992 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO EMPRESÁRIO 

    637 

SUELLEN FERREIRA NASCIMENTO 26/02/1985 

SUPERIOR 

INCOMPLETO ARTESÃO 

    638 

SUELLEN PAULA MARQUES 

PEREIRA 21/09/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   639 

SUELLENE FIGUEIREDO FRANCO 

DE GODOY 26/03/1992 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   640 

SUZANA DE AMORIM SILVA 05/06/1998 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    641 

SUZANA DOS SANTOS SILVA 

PEREIRA 15/11/1986 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   642 

SUZANA PEREIRA LIMA DA SILVA 01/12/1980 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    643 

TACIANA ALVES NERIS 04/03/1989 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   644 

TACINEIDE DOS SANTOS ANGELO 29/12/1990 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    645 TÁCIO ALVES DA CONCEIÇÃO 27/03/1993 LÊ E ESCREVE OUTROS 

    646 TADEU GUSTAVO GARCIA 07/02/1986 ENSINO MÉDIO OUTROS 

    

Disponibilizado - 23/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10381 Caderno de Anexos - 29 de 38



DELAFINA INCOMPLETO 

647 

TAIRINI FERREIRA GOES 05/02/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   648 

TALLES HENRIQUE DOS SANTOS 05/08/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    649 

TALYA SOUZA RIBEIRO 12/12/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    650 

TATIANA CZEKAY ALEIXO 16/03/1982 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

SECRETÁRIO E 

DATILÓGRAFO 

    651 

TAYCOO MARTINS COSTA 20/04/1989 

SUPERIOR 

COMPLETO ADMINISTRADOR 

    652 

TERESINHA GONZAGA DA ROCHA 10/02/1962 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

    653 

TEREZA MARIA DA COSTA SILVA 31/08/1965 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    654 

THAIS RAFAELA MIRANDA 09/01/1995 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO OUTROS 

    655 

THAIS REZENDE DE SOUSA 

CUNHA 15/01/1997 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   656 

THAÍS SILVA DO ESPIRITO SANTO 

SERTÃO 05/05/1992 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

VENDEDOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA 

E ATACADISTA 

    657 

THAISA BATISTA DA SILVA 21/11/1996 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   658 

THAMIRES FERREIRA BARBOSA 06/08/1995 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   659 

THATIANE TADNA DOS SANTOS 26/04/1989 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO DONA DE CASA 

    660 

THAYNARA DE ARRUDA COSTA 04/06/1993 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   661 

THAYNE KELLY PEREIRA DOS 

SANTOS 22/06/1987 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

PROFESSOR E 

INSTRUTOR DE 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

   662 

THIAGO WHENDER DA COSTA 15/03/1992 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   663 

TIAGO FERREIRA GAZANA 21/09/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   664 

TIAGO GOMES FARIAS 04/03/1987 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    665 

TIAGO MARCELO DE LIMA 15/04/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   666 

TIAGO PEREIRA DE FREITAS 29/07/1993 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    667 

TIAGO RODRIGUES DE MORAES 29/07/1993 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    668 

UANDERSON DE OLIVEIRA VIANA 10/06/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO OUTROS 

    669 

UIGNA CRISTINA DOS SANTOS 

LOPES 28/01/1989 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DOS 

SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, DE 

CAIXA E 
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ASSEMELHADOS 

670 

UILSON MARCOS DA SILVA 28/03/1981 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO TRABALHADOR RURAL 

    671 

ULILIA BISPO VIANA BRANDÃO 15/11/1971 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO EMPRESÁRIO 

    672 ULISSES RICHARD ROMAN 

PARADA 14/01/1983 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    673 URBANO FLORENCIO DA SILVA 10/05/1953 LÊ E ESCREVE AGRICULTOR 

    674 

URBERSON GARCIA RODRIGUES 10/03/1976 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   675 

VALDECI APARECIDO SANTANA 20/04/1984 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    676 

VALDECI DIAS DOS SANTOS 01/07/1991 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    677 

VALDECI DOS SANTOS COUTO 04/04/1975 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

CARPINTEIRO, 

MARCENEIRO E 

ASSEMELHADOS 

    678 

VALDECI ELIAS BARBOSA 21/01/1980 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO AGRICULTOR 

    679 

VALDECI FERREIRA ESCAME 04/09/1963 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    680 

VALDEI APARECIDO MANOEL 

FILHO 17/04/1992 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   681 

VALDEILTON JOSÉ SANTOS SILVA 27/11/1996 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   682 

VALDEIR GONÇALVES DOS 

SANTOS 29/05/1996 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   683 

VALDETE DE JESUS MAIA 13/10/1974 

SUPERIOR 

COMPLETO 

AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO E 

ASSEMELHADOS 

    684 

VALDEVINO DOS SANTOS 

OLIVEIRA 08/07/1981 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    685 

VALDINEY GOMES PAULINO 13/12/1977 

SUPERIOR 

COMPLETO 

SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

    686 

VALDINEZ DA SILVA SANTOS 08/06/1973 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    687 VALDOILSON DA CRUZ DE 

MIRANDA 17/11/1988 

SUPERIOR 

COMPLETO 

PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO 

    688 

VALDOIR MOREIRA AQUINO 22/02/1965 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

JORNALISTA E 

REDATOR 

    689 

VALDOMIRO DZIOMBRA 26/04/1974 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO COMERCIANTE 

    690 

VALMIR AMANCIO DE LIMA 08/08/1971 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE 

COLETIVO DE 

PASSAGEIROS 

 691 

VALMIR SUQUERE DA CONCEIÇÃO 23/04/1986 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 
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INCOMPLETO 

692 

VALMY PEREIRA DE MAGALHÃES 18/08/1962 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

   693 

VALQUIRIA DE BRITO SILVA 09/02/1997 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

ESTUDANTE, BOLSISTA, 

ESTAGIÁRIO E 

ASSEMELHADOS 

   694 

VALTER DA GAMA SILVA 08/06/1973 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO PECUARISTA 

    695 

VANDELEI PIMENTEL DA SILVA 13/12/1979 LÊ E ESCREVE 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    696 

VANDENIL DA SILVA FIGUEREDO 29/09/1975 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    697 

VANDER GOMES DA SILVA 15/09/1980 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

TRABALHADOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

    698 

VANDER LUCIO TANUPA 

TEODORO 07/07/1987 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO OUTROS 

    699 WALDEVINO GOMES PEREIRA 

JUNIOR 03/06/1994 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

MECÂNICO DE 

MANUTENÇÃO 

    700 

WALDINEY DA SILVA SILVEIRA 22/10/1983 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

    
Eu, Ivete Felizardo de Oliveira Carneiro, Gestora Judiciária, que o digitei. 

 

Barra do Bugres - MT, 09 de novembro de 2018. 

 

 

João Filho de Almeida Portela 

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 
 
 

5º PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA 
COMARCA DE POCONÉ-MT.  

 
 

EDITAL N.º 006/2018/DF 
 
 
A Dra. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de Direito Presidente da Comissão de 
Apoio ao Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, em razão da certidão de 
transcurso do prazo sem interposição de recurso em relação ao resultado preliminar (ref. 23), 
TORNO-O EM DEFINIFITO, e, por conseguinte, torno público o RESULTADO DEFINITIVO  
DO PROCESSO SELETIVO DE ENSINO MÉDIO e SUPERIOR, da prova realizada no dia 21 
de outubro de 2018, em conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do 
Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8.813, em 
17.06.2012 e Edital nº 001/2018/DF de 19.07.2018, publicado no Diário da justiça 
Eletrônico n. 10.299 de 20.7.2018, deste Juízo. 
 
Nível Superior 
Nome Acertos Nota Situação 
Edmara Regina de Pinho 27 6,75 Classificada 

Daniel Taques Cortez 25 6,25 Classificado 

Igor Kenedy Correa de Souza 24 6,00 Classificado 

Lucas Martins do Carmo 22 5,50 Classificado 

Lorenna Magnes da Silva Santos 22 5,50 Classificada 

Sarah Inês de Paula Lima 21 5,25 Classificada 

Thyely Pusippe Leite Marques 20 5,00 Classificada 

Kaleby Martins Gomes de Oliveira 20 5,00 Classificado 
 
Nível Médio 
Nome Acertos Nota Situação 
Cristiano do Prado Silva 25 6,25 Classificado 

Ana Victória de Cassia Sales Rondon 24 6,00 Classificada 

Monyk Paola Penafor 23 5,70 Classificada 

Ana Vitória da Silva 22 5,50 Classificada 

Letícia Ferreira Carvalho 22 5,50 Classificada 

Maria Fernanda Gaiva Figueiredo 21 5,25 Classificada 

Bruno Emanuel da Silva Arruda 20 5,00 Classificado 
 

Observação: 
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1. O candidato que pretender interpor recurso deverá apresentá-lo no prazo de 02 
(dois) dias úteis a contar da publicação do Edital; 

2. Para recorrer o candidato deverá protocolar as razões do recurso junto ao Fórum 
desta Comarca de Poconé/MT, sito Avenida Dom Aquino nº 372 – Centro; 

3. O recurso interposto fora do prazo não será reconhecido, sendo considerada, para 
tanto, a data da interposição no endereço acima indicado; 

4. Não será aceito recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 
além do previsto; 

5. O resultado preliminar poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. 

6. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de 
terem recorrido; 

7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de gabarito oficial definitivo. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, em 21 de 
novembro 2018. Eu,(Aroldo Júnior) Gestor Administrativo, que o digitei e assino. 

 
 

Kátia Rodrigues Oliveira 
Juíza de Direito - Diretora do Foro 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

 
 

 
GABARITO DEFINITIVO 

TESTE SELETIVO JUIZ LEIGO 

 
 

QUESTÃO 
RESPOSTA 

CORRETA 

01 C 

02 D 

03 B 

04 A 

05 D 

06 C 

07 B 

08 NULO 

09 A 

10 B 

11 C 

12 D 

13 C 

14 A 

15 D 

16 B 

17 D 

18 A 

19 C 

20 B 
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ESTADO  DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 

 

 

EDITAL N° 08/2018/DF 

 

Torna público o RESULTADO PRELIMINAR, dos classificados do II Processo Seletivo 

com a finalidade de cadastro de reserva de pessoas físicas na área de Psicologia, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas no edital 04/2018. Prazo para recurso 02 

(dois) dias, após publicação. 

 

CARGO DE PSICOLOGO  

Classificação Nome Pontuação 

1 CRISTIANO DOS ANJOS LOPES 5,75 

2 FRANCIANE SILVA LOPES 4,05 

3 MILENE RIGONI MANEA 0,25 

4 KATIANE EMANUELE F. DA SILVA 0,85 

5 JACKELINE FERNANDA DA SILVA 0,25 

 MONICA DE ALMEIDA NÃO PONTUOU 

 RAYANA ÍRYS CORBELINO BARROS ELIMINADA 

Apresentou documentos em 

desconformidade com os  

exigidos no item 5 – 5.1 – 

III do edital 04/2018-DF 

 RENATO FERNANDES DA SILVA ELIMINADO Restrição 

de participação no certame, 

conforme as regras do art. 

12 do Provimento 16/2016-

CM e Edital 4/2018-DF 

 JURACI CARDOSO DE SÁ SILVA ELIMINADA  

Não apresentou 

documentação exigida no 

item 5 do edital 04/18 

 

Rio Branco/MT, 09 de novembro de 2018. 

                                                                    

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTDO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 

 

 

EDITAL N° 09/2018/DF 

 

Torna público o RESULTADO PRELIMINAR, dos classificados do II Processo 

Seletivo com a finalidade de cadastro de reserva de pessoas físicas na área de 

Fisioterapia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas no edital 

03/2018. Prazo para recurso 02 (dois) dias, após publicação. 

 

CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

 

Classificação Nome Pontuação 

1 MARCELO VALENTIM FIM 5,75 

 ZAIRA QUELIA DA SILVA DUTRA ELIMINADA 

Apresentou documentos em 

desconformidade com os 

doc. Exigidos no item 5 – 

5.1 – III do edital 03/2018-

DF 

 KELLY VERONEZ DOS SANTOS ELIMINADA 

Apresentou documentos em 

desconformidade com os 

doc. Exigidos no item 5 – 

5.1 – III do edital 03/2018-

DF 

  

 

Rio Branco/MT, 09 de novembro de 2018. 

                                                                    

 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÂ 
 
 

EDITAL N. 019/2018/DF 
 
 

O Excelentíssimo Dr. Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da Lei, etc... 

 
CONSIDERANDO a realização do processo seletivo com a finalidade de credenciar 
pessoas físicas para atuar na área de Assistência Social na Comarca de Tabaporã – MT. 

 
RESOLVE: 

 
Tornar público o resultado dos candidatos habilitados por meio da análise dos 
documentos apresentados no período de 23/10/2018 a 07/11/2018, em conformidade com o 
Edital nº 018/2018/DF, disponibilizado dia 19/10/2018, no DJE Ed. Nº 10362 e 
Provimento nº 06/2014/CM, de 07/03/2014. 

 
Classificação Candidato(a) Pontuação Resultado 

1° Lugar Cristiane Renata Perego 7,15 Habilitada 
2° Lugar Marcia Fernandes dos Santos 6,00 Habilitada 
3° Lugar Marcia da Silva Costa 5,25 Habilitada 
4° Lugar Genezi Cordoba de Oliveira 4,35 Habilitada 
5° Lugar Bernardete Zanovello 1,00 Habilitada 

 
 

1- O candidato que pretender interpor recurso em relação à classificação final o deverá 
fazer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste edital no DJE. Os 
prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pelo Juiz 
Diretor do Foro. 
 
2. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. 
 
 
Tabaporã - MT, 21 de novembro de 2018. 

 
 
 

Rafael Depra Panichella 
Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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